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ท่ี  IVL003/03/2019 

 13 มีนาคม 2562 

  

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2562 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

 บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 

 ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2562 ในวนัพธุท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฉตัรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้
กรุงเทพ เลขท่ี 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย เพ่ือพจิารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบ
วาระดงัต่อไปนี ้

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2561 เม่ือวันที่  26 
เมษายน 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ที่ 1/2561 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2561 และได้จัดทํา
รายงานการประชุม ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว  

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือ
วนัท่ี 26 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถกูต้องแล้ว 
โดยสําเนารายงานการประชมุปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

การลงมต ิ วาระนีต้้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561   

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2561 
จะต้องแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2561 ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ โดย
งบการเงิน (ตรวจสอบแล้ว) ของบริษัทนัน้ แสดงไว้ในรายงานประจําปี 2561 ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดจากจากรหสัคิวอาร์ (QR Code) ท่ีปรากฏไว้ในเอกสารแนบ 2  

การลงมต ิ วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบจงึไม่ต้องลงมติ 

 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบดลุและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้อบงัคับของ
บริษัท ข้อ 33 คณะกรรมการจะต้องจดัทํางบดลุและงบกําไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชี
ของบริษัทเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นในการประชุมสามัญประจําปี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
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สําหรับงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
ตามท่ีแสดงไว้ในรายงานประจําปี 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนมุติัโดยคณะกรรมการบริษัท 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทาน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยงบการเงิน (ตรวจสอบแล้ว) ของบริษัทนัน้ แสดงไว้ในรายงาน
ประจําปี 2561 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ท่ีปรากฏไว้ในเอกสาร
แนบ 2 

การลงมต ิ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้อบงัคับของ
บริษัท ข้อ 36 ท่ีระบไุว้ว่าการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดย
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและ
หลงัหกัสํารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีอํานาจอนมุติัในการพิจารณา
เปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล โดยคํานึงถึงปัจจยัต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้
ถือหุ้น ได้แก่ เงินสํารองเพ่ือจ่ายชําระหนีเ้งินกู้ ยืม แผนการลงทนุในการขยายกําลงัการผลิต 
ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดใน
อนาคตของบริษัท  

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 
2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.40 บาท ซึ่งบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ใน
อัตราหุ้ นละ 0.70 บาท และ 0.35 บาท เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2561 และวันท่ี 18 ธันวาคม 
2561 ตามลําดบั 

ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับการอนมุติัของผู้ ถือหุ้น สําหรับการจ่ายเงินปันผลในส่วนท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท จะกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 
ทัง้นี  ้บริษัทได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่ มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 
(Record Date) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

ท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลของบริษัท  

การลงมต ิ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมตัเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 14 ซึ่งกําหนดให้กรรมการจํานวนหนึ่งในสามพ้นจากตําแหน่ง ในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี โดยกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระยินดีรับเป็นกรรมการต่อไป 
มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้  
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1. นายอมิต โลเฮีย กรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

2. นายอาลก โลเฮีย รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทท่ีเป็น
ผู้บริหาร ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการ
บริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม
บริษัทฯ 

3. นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทท่ีไม่เป็น
ผู้บริหาร  

4. นางสจิุตรา โลเฮีย กรรมกา รบ ริ ษัท ท่ี เ ป็ นผู้ บ ริ ห า ร  และประธาน
คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินงานด้านความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

5. นายซนัเจย์ อาฮจูา กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารด้านการเงิน 

โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
กรรมการของบริษัทในช่วงระหว่างวนัท่ี 4 กันยายน – 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้เผยแพร่บน
เวบ็ไซต์ของบริษัท รวมทัง้แจ้งผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ปรากฏ
วา่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการมายงับริษัท  

ทัง้นี ้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ได้แก่ (1) นายอมิต โลเฮีย (2) นายอาลก โลเฮีย 
(3) นายศรี ปรากาซ โลเฮีย (4) นางสจิุตรา โลเฮีย และ (5) นายซนัเจย์ อาฮูจา ยินดีรับเป็น
กรรมการต่อไป โดยเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแล
กิจการ 

ซึ่งหลงัจากท่ีคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการได้พิจารณา
และคํานึงถึงประสบการณ์ทํางานท่ีผ่านมาของกรรมการดังกล่าว ตลอดจนการอทิุศตนอนั
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการ
ท่ีพ้นจากตําแหน่งดงักลา่วเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น 
เลือกตัง้กรรมการทัง้ 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายอมิต โลเฮีย (2) นายอาลก โลเฮีย (3) นายศรี ปรา
กาซ โลเฮีย (4) นางสุจิตรา โลเฮีย และ (5) นายซันเจย์ อาฮูจา กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา  พิจารณา
ค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการท่ีได้พิจารณากลัน่กรองอย่างเหมาะสม ทัง้นี ้ประวติัของ
กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 

การลงมต ิ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตัเิพิ่มจาํนวนกรรมการ และเลือกตัง้กรรมการเข้าใหม่ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เน่ืองจากการขยายกิจการและการเติบโตในภมิูภาคต่างๆ อย่างรวดเร็วของบริษัท เพื่อให้การ
ดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และมีการกํากบัดแูลที่ดีย่ิงขึน้ จึงเห็นควรให้
เพ่ิมจํานวนกรรมการของบริษัท จากเดิม 14 คน เป็น 16 คน โดยเลือกตัง้กรรมการเข้าใหม่
จํานวน 2 ท่าน มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้  
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1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ มีคุณสมบัติตรงตามคํานิยาม
กรรมการอิสระของบริษัท และสามารถที่จะให้ความเห็นเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทได้อย่างเป็นอิสระ และ 

2. นายยาโชวาดนั โลเฮีย เป็นกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ
กํากับดูแลกิจการ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติให้เพ่ิม
จํานวนกรรมการของบริษัท จากเดิม 14 คน เป็น 16 คน และเมื่อพิจารณาคุณสมบัติ 
ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญของบคุคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเป็นกรรมการเข้าใหม่
ทัง้ 2 ท่านแล้ว เห็นควรนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นให้พิจารณาเลือกตัง้ นายเทวินทร์        
วงศ์วานิช เป็นกรรมการอิสระ และนายยาโชวาดนั โลเฮีย เป็นกรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร 
ทัง้นี ้รายละเอียด ประวตัิของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเป็นกรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน 
และ “นิยามกรรมการอิสระ” ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

การลงมต ิ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจาํปี 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 15 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้น 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุติัการจ่ายค่าตอบแทนประจําปี 2562 ให้กบักรรมการ 
ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการต่อท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 6 

การลงมต ิ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุ 

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี ประจาํปี 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้อบงัคบับริษัท 
ข้อ 30 (6) ซึ่งกําหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชีประจําปี เพื่อเสนออนมุติัต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นควรเสนอให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2562  และ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้แตง่ตัง้นายสเุมธ แจ้งสามสี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 
9362 หรือ นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4628 หรือ นายเจริญ        
ผู้ สัมฤทธ์ิเลิศ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 หรือ  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตรายอ่ืน ซึ่ง
ได้รับการแต่งตัง้จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
ประจําปี 2562 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตข้างต้นมีคุณสมบตัิตามประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบญัชีรายนีมี้ผลงานเป็นท่ีน่า
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พอใจ และเสนอให้กําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 
8,500,000 บาท  

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้นายสเุมธ แจ้งสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
9362 หรือ นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4628 หรือ นายเจริญ        
ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4068 หรือ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตรายอ่ืนซึง่ได้รับ
การแต่งตัง้จากบริษัท เคพเีอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 
2562 และกําหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 
8,500,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 7 

การลงมต ิ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเตมิจาํนวนไม่เกนิ 75,000 ล้านบาท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือเป็นการสนับสนุนในด้านการลงทุน การขยายธุรกิจ การเพ่ิมสภาพคล่องทางการเงิน 
บริษัทจงึได้เสนอแผนการระดมทนุโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพ่ิมเติมเป็นจํานวนเงินไม่
เกิน 75,000 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8 

การลงมต ิ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ  
ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 105 ได้กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณา
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นได้ โดยการเสนอวาระดงักล่าว จะต้องเสนอโดยผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด  

 บริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวข้างต้น ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่านใด
ท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้ และมีความประสงค์ท่ีจะมอบฉันทะให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน กรุณา
กรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.) ท่ีแนบมา
พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบบันี ้ทัง้นี ้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวต่างชาติ และแต่งตัง้ให้คัส
โตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นเท่านัน้ โดยผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉันทะได้ท่ี
เวบ็ไซต์ของบริษัทท่ี www.indoramaventures.com ในหมวดนกัลงทนุสมัพนัธ์ หวัข้อข้อมลูสําหรับผู้ ถือหุ้น  

 อนึ่ง  เพ่ือให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้น
กรุณาส่งหนงัสือมอบฉันทะล่วงหน้ามาท่ี ฝ่ายเลขานกุารบริษัท อย่างน้อย 3 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น (วนัท่ี 24 เมษายน 
2562) 

 นอกจากนี ้ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นท่ีจะเข้าร่วมประชมุ โปรดนําหนงัสือท่ีระบช่ืุอผู้ ถือหุ้นซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อม
หลกัฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชมุ มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย  
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 ตามเอกสารแนบ 13 ได้แนะนําวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลกัฐานเพื่อสิทธิในการเข้าร่วม
ประชมุและการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น  

 ในกรณีท่ีท่านผู้ ถือหุ้น มีข้อสงสยัหรือมีคําถามท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคําถามล่วงหน้ามายัง
บริษัทได้ที่ 

 คุณโซวิค รอย เชาว์ดูร่ี  ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) 75/80-81 อาคาร     
โอเช่ียนทาวเวอร์ 2 ชัน้ 32 ซอยสขุมุวิท 19 (วฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 
หรือ ส่งทาง email address: souvikroy.c@indorama.net หรือ perawat.k@indorama.net หรือส่งทางโทรสารท่ีหมายเลข 
02-665-7090 โดยระบท่ีุอยู่ท่ีบริษัทสามารถติดตอ่กลบัได้  

 ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ท่ีจะขอรับรายงานประจําปี 2561 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อได้ท่ี ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
ตามท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ด้านบน 

 อนึ่ง บริษัทกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2562 ในวนัท่ี 12 มีนาคม 2562 
(Record Date)  

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) 
       

 

 

  

 (นายโซวิค รอย เชาว์ดร่ีู) 

 เลขานกุารบริษัท     

 โดยและในนามของคณะกรรมการบริษัท 
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เอกสารแนบ 1 

สาํเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 
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เอกสารแนบ 1 
 

บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 
วันพฤหสับดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ 
เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 

  

เร่ิมประชมุเวลา 14.00 น. 

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุ ตามข้อบงัคบัของบริษัทท่ี
กําหนดไว้ ประธานฯ ได้แนะนํากรรมการ ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย โดยมีรายละเอียดผู้ เข้าร่วมประชมุดงันี ้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชมุ (กรรมการ 13 ท่าน จาก 14 ท่าน เข้าร่วมประชมุ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 92.85) 

1. นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายอาลก โลเฮีย  รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหาร
ความเส่ียง และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่บริษัทฯ 

3. นางสจิุตรา โลเฮีย กรรมการบริหาร 

4. นายดีลิป กมุาร์ อากาวาล กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหารความเส่ียง และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารธุรกิจ Feedstock และ PET 

5. นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหารความเส่ียง และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ธุรกิจ Fibers 

6. นายซนัเจย์ อาฮจูา กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน 

7. นายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหารความเส่ียง 

8. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากบั
  ดแูลกิจการ 

9. นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการ
บริหารความเสี่ยง 

10. ดร.ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกํากบัดแูลกิจการ 
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11. นายคณิต สีห์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแล
กิจการ 

12. นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา กรรมการอสิระ และกรรมการด้านความยัง่ยืน และการบริหารความเสี่ยง 

13. นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช กรรมการอสิระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากบัดแูล
กิจการ 

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชมุ 

1. นายอมิต โลเฮีย กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

ผู้สอบบญัชีท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. นายพอล ฟลิปส์ ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

2. นายสเุมธ แจ้งสามส ี ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

3. นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั  

ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเข้าร่วมประชมุ  

1.  นางสาวเกษมา แคล้วโยธา ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท สาํนกังานกฎหมาย แคปปิตอล จํากดั 

  ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่า ฝ่ายบริหารในแต่ละธุรกิจของบริษัท ได้เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นในครัง้นีด้้วย  

 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 และแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ
ว่า ขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน  654 ราย และผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉนัทะจํานวน 2,524 ราย รวมผู้ ถือหุ้น
จํานวน 3,178 ราย ถือหุ้ นรวมกันทัง้สิน้ 4,444,352,446 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 82.1256 ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ประธานฯ จงึขอเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชมุ ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า นางสาวเกษมา แคล้วโยธา ท่ีปรึกษา
กฎหมายจากบริษัทสํานกังานกฎหมาย แคปปิตอล จํากดั จะทําหน้าท่ีตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชมุ 

หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
บริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการด้านความยัง่ยืน และการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ ดําเนินการประชมุในภาค
ภาษาไทย 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชมุ นายระเฑียร ศรีมงคล ได้ชีแ้จงขัน้ตอนในการประชมุวา่ ในการประชมุ
จะดําเนินการประชมุเรียงตามลําดบัวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ และในทกุระเบียบวาระ ถ้าผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะท่านใดต้องการเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอคําถามขอให้ยกมือ และเม่ือประธานฯ อนญุาตแล้ว ขอให้แถลงต่อท่ีประชมุ
ก่อนด้วยวา่เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะช่ือใด แล้วจงึเสนอความคิดเห็นหรือคําถามท่ีตรงกบัระเบียบวาระเท่านัน้ หากจะ
เสนอหรือถามคําถามในเร่ืองอ่ืนๆ ขอให้เสนอหรือถามเม่ือประชมุจบระเบียบวาระตา่ง ๆ แล้ว 
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นายระเฑียร ศรีมงคล ได้อธิบายรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อท่ี
ประชมุในแตล่ะระเบียบวาระ โดยมีรายละเอยีดดงันี ้ 

  การออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงสําหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในการออก
เสียงลงคะแนนเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตนเองถือ โดยจะนบั 1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง และผู้ ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ จะแบ่งแยกจํานวนหุ้นเพ่ือแยกการ
ลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ลงทุนต่างประเทศท่ีได้แต่งตัง้ผู้ รับผิดชอบในการดูแลหลักทรัพย์ 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น นอกจากการ
นําระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนแล้ว บริษัทยงัใช้ระบบบาร์โค้ดในการนบัคะแนนเสียงอีกด้วย ซึง่จะช่วยให้ขัน้ตอน
ในการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วย่ิงขึน้ และในการลงคะแนนเสียงในทกุๆ วาระ ผู้ เข้าร่วมประชมุท่ี
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง และมอบให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท เพ่ือนําไป
ตรวจนบัคะแนน สว่นผู้ เข้าร่วมประชมุท่ีเห็นด้วย หรือผู้ ท่ีไม่ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง จะถือวา่เห็นด้วย หรืออนมุติัใน
วาระนัน้ๆ และจะนบัคะแนนเสียงตามจํานวนหุ้น โดยไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียงอีก สําหรับการรวบรวม
ผลคะแนนท่ีเห็นด้วย จะนําเสียงท่ีไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย หักออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ  

 สําหรับวาระท่ี 5 การเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียง
ทกุใบ ไม่ว่าจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ดงันัน้ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุท่านจะต้องลงคะแนนเสียงใน
บตัรลงคะแนน สว่นคะแนนเสียงในการลงมติอนมุติัในแตล่ะวาระนัน้ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีได้มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้
ถือหุ้น ผลคะแนนเสียงท่ีนบัได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว ผลการนบั
คะแนนเสียงในแตล่ะวาระจะประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบและจะแสดงผลบนจอภาพ 

นายระเฑียร ศรีมงคล ได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่า เพ่ือเป็นการส่งเสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทได้เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 และเสนอชื่อบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการ ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยได้กําหนดระยะเวลา
การนําเสนอไว้ตัง้แต่วนัท่ี 4 กันยายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เม่ือครบกําหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใด
เสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น และเสนอรายช่ือบคุคลเข้ามายงับริษัท 

หลงัจากนัน้ นายระเฑียร ศรีมงคล ได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้ 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560 

นายระเฑียร ศรีมงคล ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 
ซึ่งได้ประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 โดยสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวได้จัดส่งไปยงัผู้ ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อม
หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

นายระเฑียร ศรีมงคล   ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุเสนอข้อคิดเห็น  หรือแก้ไขรายงานการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 
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นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้ น ให้ข้อเสนอแนะว่าบริษัทควรยกเลิกวาระท่ี 1 เร่ืองการพิจารณา
รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของปีท่ีผ่านมา เพ่ือเป็นการประหยดัเวลาในการประชมุ โดยท่ีในปัจจบุนัมีบริษัท
ขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมากกว่า 50 แห่ง ท่ียกเลิกวาระท่ี 1 โดยบริษัทเหล่านัน้จะจัดส่ง
รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นไปยงัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (TSD) เพ่ือจดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นหลงัการประชมุผู้ ถือหุ้น และเปิดเผย
ข้อมลูไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้บนเวบ็ไซต์ของบริษัท 

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้น ได้ให้คําแนะนําเพ่ิมเติมว่าไม่ควรยกเลิกวาระท่ี 1 เร่ืองการพิจารณารับรอง
รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากยงัมีความจําเป็นในแง่ของกฎหมายและข้อบงัคบัตา่ง ๆ รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นถือ
เป็นหลักฐานสําคัญในการตรวจสอบภายหลังหากเกิดปัญหาเก่ียวกับการประชุม อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีบริษัทจัดส่ง
รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ นทางไปรษณีย์ไปยังผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้าร่วมประชุมเพื่อสอบถามความคิดเห็นหรือข้อคัดค้านอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติม ซึง่หากบริษัทไม่ได้รับข้อคดัค้านจากผู้ ถือหุ้นรายใด บริษัทอาจถือวา่รายงานการประชมุนัน้ได้รับการอนมุติัจากผู้ ถือ
หุ้นทัง้หมดแล้ว 

นายระเฑียร ศรีมงคล กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้ นทัง้สองท่านสําหรับข้อเสนอแนะ และแจ้งว่าทาง
คณะกรรมการบริษัทจะพจิารณาประเดน็ดงักลา่วเพือ่ให้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดมีคําถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพจิารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 4,445,205,180 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไม่อนมุติั 3,700 เสียง          คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 239,600 เสียง  

 บตัรเสีย  -ไม่มี- 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพ่ิมขึน้ 1,096,034 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุทัง้หมดจํานวน 4,445,448,480 หุ้น  

มตทิี่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560 

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 

   นายระเฑียร ศรีมงคล สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2560 เพื่อให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
โดยมีรายละเอยีดดงันี ้
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จดุเด่นของงบกําไรขาดทนุรวม 

• บริษัทรายงานปริมาณการผลิตเพ่ิมขึน้ร้อยละ 4 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยมีปริมาณการผลิต 9.1 ล้านตนั ในปี 2560 
ซึ่งส่วนใหญ่มาจากปริมาณการผลิตใหม่จากการเข้าซือ้กิจการที่เสร็จสิน้ในปี และการเพ่ิมขึน้เล็กน้อยของ
อตัรากําลงัการผลิต 

• รายได้สุทธิเพ่ิมขึน้ร้อยละ 12 จาก 254.6 พนัล้านบาทในปี 2559 เป็น 286.3 พนัล้านบาทในปี 2560 ซึ่งเป็นไป
ตามปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมขึน้ร้อยละ 4 และราคาผลิตภณัฑ์ท่ีเพ่ิมขึน้ตามราคานํา้มนั 

• Core EBITDA เพ่ิมขึน้ร้อยละ 25 จาก 27.4 พันล้านบาทในปี 2559 เป็น 34.1 พันล้านบาทในปี 2560 โดยมี
สาเหตุมาจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนผลิตภัณฑ์และปริมาณการผลิตใหม่ท่ีเกิดขึน้จากการเข้าซือ้สินทรัพย์ใน
ธุรกิจ feedstock ทัง้นี ้Core EBITDA ไม่รวมผลกําไรขาดทนุในสินค้าคงเหลือและรายการพิเศษอื่นๆ 

• กําไรหลกัหลงัหกัภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคมุเพ่ิมขึน้ร้อยละ 61 จาก 9.7 พนัล้านบาทในปี 2559 เป็น 
15.6 พนัล้านบาทในปี 2560 โดยสาเหตุหลกัมาจากปริมาณการผลิตใหม่จากการเข้าซือ้กิจการท่ีเสร็จสิน้ในปี 
2560 และบางส่วนมาจากการดําเนินงานท่ีเป็นเลิศซึง่ริเร่ิมโดยผู้บริหารของบริษัท 

• กําไรหลกัต่อหุ้นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 63 จาก 1.79  บาทต่อหุ้นในปี 2559 เป็น 2.91 บาท ต่อหุ้นในปี 2560 ทัง้นี ้กําไร
หลกัตอ่หุ้นรวมดอกเบีย้หุ้นกู้ ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทนุ 

• กําไรตอ่หุ้นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 26 จาก 3.15 บาทตอ่หุ้นในปี 2559 เป็น 3.98 ต่อหุ้นในปี 2560 เน่ืองจากกําไรท่ีเพ่ิมขึน้
และรายการพิเศษ 

• สว่นตา่งระหวา่งกําไรหลกัตอ่หุ้นและกําไรต่อหุ้น เกิดจากรายการพิเศษ เช่น กําไร/(ขาดทนุ)ในสินค้าคงเหลือ กําไร
จากการตอ่รองราคาซือ้เม่ือเข้าซือ้กิจการ เป็นต้น  

บริษัทรายงานกําไรหลกัหลงัหกัภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคมุจํานวน 15,576 ล้านบาทในปี 
2560 เทียบกับกําไรหลงัหักภาษีและส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ จํานวน 20,883 ล้านบาทในปีเดียวกัน โดยส่วนต่าง
เกิดจากเหตดุงัตอ่ไปนี ้

1. กําไรในสินค้าคงเหลือ จํานวน 1,102 ล้านบาทในปี 2560 เทียบกบักําไรในสินค้าคงเหลือจํานวน 205 ล้านบาทใน
ปี 2559 

2. กําไรจากการต่อรองราคาซือ้จากการเข้าซือ้กิจการสทุธิจากผลขาดทนุจากการด้อยค่าจํานวน 1,381 ล้านบาทในปี 
2560 เทียบกับ 6,022 ล้านบาทในปี 2559 โดยรายได้ส่วนใหญ่ในปี 2560 มาจากกําไรจากการต่อรองราคาซือ้
จากการเข้าซือ้กิจการ DuraFiber ประเทศเม็กซิโกและประเทศฝร่ังเศส รวมทัง้ Artlant ประเทศโปรตเุกส  

3. ค่าใช้จ่ายจากการเข้าซือ้กิจการและค่าใช้จ่ายก่อนการเร่ิมดําเนินงานจํานวน 540 ล้านบาทในปี 2560 เทียบกบั 
186 ล้านบาทในปี 2559 ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายก่อนการเร่ิมดําเนินงานในโครงการ Gas Cracker ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
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4. รายได้พิเศษอ่ืนๆ จํานวน 3,364 ล้านบาทในปี 2560  เทียบกบัรายได้พิเศษอ่ืนๆ จํานวน 504 ล้านบาทในปี 2559 
โดยรายได้พเิศษในปี 2560 นัน้สว่นใหญ่เน่ืองจากมีการปรับลดอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลในประเทศสหรัฐอเมริกา
จากร้อยละ 35 เหลืออตัราร้อยละ 21 ส่งผลให้เกิดการกลบัรายการหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีบางส่วนซึง่
เป็นรายการท่ีเกิดครัง้เดียวในปี 2560 

จดุเด่นของงบแสดงฐานะการเงินรวม  

• ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 30 จากจํานวน 91.8 พนัล้านบาทในปี 2559 เป็น 119 พนัล้านบาทในปี 2560 
โดยมีสาเหตหุลกัมาจากกําไรท่ีเพ่ิมขึน้และการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 (IVL-W1) 

• สินทรัพย์รวมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 9 จากจํานวน 258.4 พันล้านบาทในปี 2559 เป็น 282.4 พันล้านบาทในปี 2560 
เน่ืองจากการเติบโตของธุรกิจจากการขยายและการเข้าซือ้กิจการของบริษัท 

• อตัราส่วนหนีส้ินจากการดําเนินงานสุทธิต่อทุน ลดลงจากเดิม 0.88 เท่า ณ สิน้ปี 2559 เป็น 0.54 เท่า ณ สิน้ปี 
2560 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก (1) ชําระคืนเงินกู้  (2) ส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีเพิ่มขึน้จากกําไรที่เพ่ิมขึน้ (3) การออกหุ้น
ใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ (Warrant)  ทัง้นี ้หนีส้ินจากการดําเนินงานสทุธิ เกิดจากหนีส้ินสทุธิ
หกัรายจ่ายฝ่ายทนุท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโครงการท่ียงัไม่เร่ิมดําเนินงาน ณ วนัท่ีรายงาน 

• หนีสิ้นรวมลดลงร้อยละ 2 จากจํานวน 166.6 พันล้านบาทในปี 2559 เป็น 163.4 พันล้านบาทในปี 260 โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากการท่ีบริษัทมีเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินลดลง การออกหุ้นกู้  และการลดลงของหนีส้ินภาษีเงิน
ได้รอการตดับญัชีหกักลบเจ้าหนีก้ารค้าท่ีเพ่ิมสงูขึน้ซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเติบโตของปริมาณการผลิต
จากการขยายธุรกิจและการเข้าซือ้กิจการ 

จดุเด่นของงบกระแสเงินสดรวม  

• กระแสเงินสดจากการดําเนินงานจํานวน 28.9 พนัล้านบาทในปี 2560 เปรียบเทียบกบัจํานวน 24.9 พนัล้านบาท 
ในปี 2559 เพิ่มขึน้ร้อยละ 16 เน่ืองจากการปรับปรุงในส่วนของผลการดําเนินงานและกระแสเงินออกของเงินทุน
หมนุเวียนสทุธิจากราคาผลิตภณัฑ์ท่ีเพิม่สงูขึน้ตามราคานํา้มนัดิบ 

• กระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุนลดลงจาก จํานวน 36.4 พันล้านบาท ในปี 2559 เป็น 28.8 พันล้านบาท ในปี 
2560  ซึง่ส่วนใหญ่ใช้ในการเข้าซือ้กิจการ Glanzstoff กิจการ DuraFiber ในประเทศฝร่ังเศสและประเทศเม็กซิโก 
กิจการ Artlant PTA รวมไปถึงการขยายโรงงาน PTA ใน Rotterdam และโครงการ Gas Cracker ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

• กระแสเงินสดได้มาจากการจดัหาเงินจํานวน 2.7 พนัล้านบาทในปี 2560 ส่วนใหญ่มาจากบริษัทมีกระแสเงินสด
รับจากกิจกรรมจดัหาเงินจากเงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ การออกหุ้นกู้  
และเงินกู้ ยืมระยะสัน้และระยะยาวซึง่ใช้เพ่ือการเติบโตของธุรกิจและชําระคืนหนี ้

• บริษัทมีสภาพคล่องเท่ากับ 63.4 พนัล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2560  ซึ่งประกอบด้วยเงินสดและเงินสด
ภายใต้การบริหารจํานวน 6.8 พนัล้านบาท รวมทัง้วงเงินสินเช่ือท่ียงัมิได้เบิกใช้จํานวน 56.5 พนัล้านบาท แสดงให้
เห็นถึงฐานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่งของบริษัท 
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นอกจากนี ้นายระเฑียร ศรีมงคล ได้รายงานต่อที่ประชมุถึงนโยบายเก่ียวกบัการต่อต้านทุจริตคอรัปชัน่ 
และพฒันาการในปีท่ีผ่านมา ดงันี ้

ในส่วนของการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น บริษัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นสากล 
ซื่อสตัย์สุจริต และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทจึงได้นําพระราชบญัญัติการให้สินบนของสหราชอาณาจกัรปี 2553 เป็น
นโยบายปฏิบติัในองค์กรตัง้แต่ปี 2554 และออกนโยบายต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ตัง้แต่ปี 2557 อนัเป็นแนวทางการทํางาน
ของพนกังานทกุคนตลอดมา 

นอกจากนี ้ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต )CAC) เพ่ือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและการจ่ายสินบน ซึ่งต่อมาในเดือนตลุาคม 2557 
บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมีกําหนดอายุ
สมาชิก CAC คราวละ 2 ปี ซึง่ขณะนีบ้ริษัทอยู่ระหวา่งดําเนินการตอ่อายสุมาชิก CAC   

ในปีท่ีผ่านมา บริษัทได้สื่อสารนโยบายไปยงัพนกังานอย่างต่อเน่ืองทัง้ในประเทศไทยและในตา่งประเทศ 
เพ่ือสร้างวัฒนธรรมท่ีปราศจากการคอร์รัปชั่นในองค์กร ทัง้นี  ้บริษัทฯ เล็งเห็นว่าบริษัทต้องได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานอื่นๆ เพ่ือการต่อต้านการคอร์รัปชัน่อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ บริษัทจงึส่ือสารนโยบายขององค์กรไปยงัผู้ มีส่วน
ได้เสียท่ีสําคญักบัประเด็นนีท้ัง้ในไทยและตา่งประเทศ 

 ทัง้นี ้บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงด้านการทจุริตคอรัปชัน่ของบริษัทลกู เพื่อให้บริษัทสามารถปรับแนว
ทางการป้องกนัการทจุริตคอรัปชัน่ให้ตรงกบัลกัษณะความเส่ียงเฉพาะกิจการของบริษัทลกูในแต่ละภมิูภาคได้ตามความ
เหมาะสม 

ทัง้หมดนีเ้ป็นส่ิงท่ีบริษัทเน้นยํา้และให้ความสําคญัมาตลอดสําหรับนโยบายการต่อต้านทจุริตคอรัปชัน่ 
เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า บริษัทได้ดําเนินธุรกิจด้วยความซือ่สตัย์สจุริตและโปร่งใส 

จากนัน้ นายอาลก โลเฮีย รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหาร
ความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ ได้นําเสนอรายงานแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยเอกสาร
ดงักล่าวได้แจกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในห้องประชมุก่อนเร่ิมการประชมุ  

นายอาลก โลเฮีย กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้ให้การสนบัสนนุอย่างต่อเน่ือง และกล่าวกบัท่ีประชมุว่าผล
การดําเนินงานของบริษัทท่ีจะนําเสนอต่อผู้ ถือหุ้นในวนันี ้เป็นหลกัฐานท่ีแสดงถึงการทุ่มเทในการทํางานของพนกังาน IVL 
ตลอดปีท่ีผ่านมา ปี 2560 บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) หรือดชันีความ
ยัง่ยืนดาวโจนส์ ความสําเร็จในครัง้นีถื้อเป็นข้อพิสจูน์ถึงความตัง้ใจและความทุ่มเทของผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุคนเพ่ือทําให้บริษัทมี
การเติบโตอย่างยัง่ยืนในระยะยาว 

กลยทุธ์ท่ีบริษัทนํามาใช้ในช่วงเวลาท่ีผ่านมานัน้สง่ผลให้เกิดผลลพัธ์ท่ีน่าพอใจอย่างย่ิง  ดงัท่ีเคยกลา่วไว้
ก่อนหน้านีว้่า บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิม EBITDA ให้เป็นสองเท่าในทกุๆ 5 ปี ซึง่บริษัทสามารถทําได้เกินความคาดหมายท่ี
เคยให้สญัญากบัผู้ ถือหุ้นไว้ นัน่คือ EBITDA ของบริษัทนัน้เติบโตเป็นสองเท่าภายในระยะเวลาเพยีง 4 ปี นอกจากนี ้บริษัทมี
กระบวนการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดทํางบประมาณ ดงัจะเห็นได้จากความสําเร็จในการคาดการณ์ถึงแนวโน้ม
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ต่างๆ ท่ีเป็นไปตามเป้าหมายในท้ายท่ีสุด รวมถึงรายได้ท่ีมาจากหลากหลายธุรกิจ ซึ่งสิ่งเหล่านีส้่งผลตอบแทนให้บริษัท
กลายเป็นผู้ นําในอตุสาหกรรมในปัจจบุนั 

นายอาลก โลเฮีย กล่าวเพ่ิมเติมว่ากําไรหลกัต่อหุ้นของบริษัท (Core EPS) มีการเติบโตอย่างโดดเดน่ อยู่
ท่ีร้อยละ 70 ซึ่งเน้นไปท่ีปัจจยัพืน้ฐานของการดําเนินธุรกิจ จึงถือเป็นเร่ืองท่ีน่ายินดีอย่างยิ่ง เนื่องจากฝ่ายจดัการได้มีการ
คาดการณ์การเติบโตดงักล่าวเอาไว้ ดงันัน้ จึงตัง้ราคาท่ีเหมาะสมสําหรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 และ 
IVL-W2 ซึ่งเป็นประโยชน์กับนกัลงทนุ และบริษัทยังมีงบดลุท่ีแข็งแกร่งซึ่งพร้อมท่ีจะเร่ิมดําเนินการตามแผนการเติบโตทัง้
แผนการขนาดใหญ่และขนาดเลก็ บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะเดินหน้าต่อไปตามแผนการเพื่อให้บรรลเุป้าหมายที่กําหนดเอาไว้ในทกุๆ 
ปี เพ่ือให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์บริษัทคือ “มุ่งมัน่ที่จะเป็นบริษัทเคมีภณัฑ์ชัน้นําระดบัโลก สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ท่ีดีเพ่ือสงัคม”  

IVL เป็นบริษัทไทยท่ีมีความภาคภูมิใจ ซึ่งดําเนินงานอยู่บนพืน้ฐานท่ีแข็งแกร่งสําหรับการเติบโตใน
อนาคต โดยมีผลงานท่ีเกิดจากการดําเนินงานทั่วโลก มีรายได้ท่ีเพ่ิมมากขึน้จากธุรกิจท่ีหลากหลายอันเกิดจากการใช้
นวตักรรมอนัทันสมัย นอกจากนี ้งบดุลที่แข็งแกร่ง สินทรัพย์ต่างๆ และบุคลากรที่มีความสามารถจะช่วยให้ธุรกิจเติบโต
ต่อไปเร่ือยๆ ในอตุสาหกรรมท่ีหลากหลาย อีกทัง้กลยุทธ์ท่ีบริษัทนํามาใช้ดําเนินงานก็ถือเป็นกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม ในการ
เลือกลงทนุกบัโอกาสท่ีเข้ามาเพ่ือสร้างมลูคา่เพ่ิม ดงัจะเห็นได้จากการเข้าซือ้กิจการของบริษัทในช่วงเวลาท่ีผ่านมา 

หลงัจากท่ีเกิดเหตกุารณ์สินค้าล้นตลาดจนเกินความต้องการในธุรกิจ Necessities ขณะนีส้ถานการณ์
กําลงัเปลี่ยนแปลงในทางบวก ดงันัน้ บริษัทจงึคาดการณ์วา่ ธุรกิจ Necessities จะสามารถปรับตวัและทํากําไรได้ดีขึน้อย่าง
ต่อเนื่องในทิศทางเดียวกนักบัอตุสาหกรรม โดยจะยงัคงรักษาระดบัรายได้เอาไว้จากตลาดภายในภมิูภาค การเข้าถึงลกูค้า 
และการบรูณาการในห่วงโซอ่ปุทาน (Value Chain Integration) 

บริษัทยังคงใช้กลยุทธ์การสร้างมลูค่าเพ่ิมผ่านธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีมีมลูค่าเพ่ิม High Value Added 
(HVA) ซึง่เป็นปัจจยัท่ีทําให้บริษัทเติบโตไปในทิศทางท่ีดี เกิดความร่วมมือกนัอย่างเต็มท่ีและเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ ซึง่ธุรกิจ 
HVA จะทําให้บริษัทมีการเติบโตท่ีแขง็แกร่งและมีอตัรากําไรท่ีมัน่คง 

นายอาลก โลเฮีย ได้นําเสนอโครงการท่ีกําลงัดําเนินการอยู่ ซึง่จะทําให้เห็นภาพการเติบโตของบริษัทใน
อนาคตได้ชดัเจนขึน้ ในปี 2560 บริษัทได้อนมุติัโครงการหลายโครงการท่ีต้องใช้เงินลงทนุกวา่ 1.8 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึง่
รวมถึง 764 ล้านดอลลาร์สหรัฐท่ียกมาจากปี 2560 จากกระแสเงินสดท่ีคาดการณ์ไว้และการเพิม่ทนุจดทะเบียนของบริษัทท่ี
ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และ IVL-W2 และหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น (net debt to equity 
ratio) ในอตัราส่วน 1:1 บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีการใช้เงินเพ่ือลงทนุประมาณ 7 พนัล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงปี 2561-2564 
การลงทนุนีไ้ด้รวมถึงการซือ้กิจการท่ีได้ดําเนินการไปแล้วแตย่งัไม่เสร็จสมบรูณ์ 

นายอาลก โลเฮีย ยังได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้ น ลูกค้า รวมถึง Supplier ผู้ ดูแล
เก่ียวกบัการเงิน และพนกังานทกุคนท่ีให้การสนบัสนนุและเช่ือมัน่ในตวับริษัทอย่างต่อเน่ืองตลอดมา 

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้น ได้กล่าวขอบคณุคณะกรรมการบริษัทสําหรับผลประกอบการท่ียอดเย่ียม
ในปีท่ีผ่านมา จากนัน้จึงสอบถามว่า (i) การเติบโตของรายได้จากธุรกิจกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีมีมลูค่าเพ่ิม High Value Added 
(HVA) ในปี 2560 เกิดจากสาเหตุอะไร (ii) ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commoditiy product) จะมีผลต่อผลประกอบการของ
บริษัทอย่างไรในอนาคต (iii) ใครคือคูแ่ข่งท่ีสําคญัของบริษัท 
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นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงว่าผลกําไร EBITDA ในปี 2560 จากธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพิ่ม  High 
Value Added (HVA) นัน้อยู่ท่ี 536 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 1,004 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเท่ากับ 18.171 พนัล้านบาท 
จาก 34.077 พนัล้านบาท  คิดเป็นอตัราส่วนกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของ EBITDA ในปี 2560 มาจากธุรกิจ HVA ซึ่งเติบโตขึน้
จากปี 2559 มากกว่าร้อยละ 25 แสดงให้เห็นว่าผลกําไร EBITDA จากธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพ่ิม High Value 
Added (HVA) นัน้มีการเติบโตขึน้อย่างมาก 

จากนัน้ นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าผลประกอบการของบริษัทนัน้ขึน้อยู่กับปัจจัย 2 สิ่ง คือ 
ค่าใช้จ่ายของบริษัทและการเติบโตจากปริมาณการขาย (Volume growth) ส่วนสําคญัในการเติบโตท่ีแข็งแกร่งของปริมาณ
การขาย (Volume growth) ในช่วง 5-6 ปีท่ีผ่านมานัน้ มาจากธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพ่ิม  High Value Added 
(HVA) ซึ่งมีความสามารถในการทํากําไรได้ดี สิ่งสําคญัท่ีบริษัทคํานึงถึง คือ การควบคมุค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดบัคงท่ี ซึ่งมี
สว่นชว่ยให้อตุสาหกรรมของบริษัทมีเติบโตขึน้ประมาณ 6 เปอร์เซน็ต์ต่อปี  

สําหรับคู่แข่งหลกัของบริษัทมีค่อนข้างน้อย โดยบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดทัว่โลกท่ี 21% ในธุรกิจ 
PET และบริษัทยังเห็นโอกาสจากนักลงทุนท่ีไม่ประสงค์จะดําเนินธุรกิจนีอ้ีกต่อไป ซึ่งจะทําให้เรามีโอกาสในการเข้าซือ้
กิจการ 

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถาม 3 คําถาม ดงันี ้(i) ในปีท่ีผ่านมา ผลประกอบการของ
บริษัทเติบโตขึน้อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มธุรกิจ Feedstock ท่ีมีการเติบโตจากร้อยละ 10.2 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 
14.8 ในปี 2560 จึงอยากทราบว่าผลประกอบการกลุ่มธุรกิจ Feedstock ท่ีดีขึน้นัน้ เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกหรือ
ความสามารถของบริษัท (ii) บริษัทจะได้รับส่วนแบ่งการตลาดจากอตุสาหกรรมกลุ่มยานยนต์เนื่องจากการเข้าซือ้กิจการ
เส้นใยยางรถยนต์หรือไม่ อย่างไร (iii) ขอให้วิเคราะห์ราคาในอนาคตของ shale gas ท่ีนําไปผลิต ethylene cracker 

นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงคําตอบในคําถามท่ี 2 ว่า ธุรกิจเส้นใยยางรถยนต์ท่ีบริษัทเข้าซือ้กิจการนัน้ เป็น
ธุรกิจที่มีอยู่เดิม ไม่ใช่ธุรกิจท่ีเพ่ิงจะเร่ิมต้น โดยผลิตภัณฑ์ทัง้หมดถูกใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งกําลังเติบโตและให้
ผลตอบแทนท่ีดีแก่บริษัท จากนัน้ นายอาลก โลเฮีย ได้ยกตวัอย่างและอธิบายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์บางอย่างที่ผลิตโดยเส้นใย
ของ IVL ซึง่ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวได้รับการตรวจสอบคณุภาพและไม่ต้องใช้เวลานานในการผ่านขัน้ตอนการอนมุติั เพราะเหตุ
นีจ้ึงอาจกล่าวได้ว่าบริษัทอยู่ในตําแหน่งผู้ นําในธุรกิจยานยนต์ สําหรับคําถามท่ี 3 (เร่ือง Shale gas) นายอาลก โลเฮีย 
กล่าวถึงงานวิจยัของบริษัทท่ีพบว่า มีอปุทาน (Supply) Shale gas จํานวนมากในทวีปอเมริกาเหนือและมีการจดัจําหน่าย
ในราคาท่ีแข่งขนัได้ (Competitive Price) ซึง่ดงึดดูให้บริษัทต้องการเข้าไปลงทนุในทวีปอเมริกาเหนือเพ่ือเพิ่มความสามารถ
ในการทํากําไรให้ดีขึน้ ในส่วนของคําตอบเก่ียวกบัการวิเคราะห์ EBITDA สําหรับคําถามแรก นายอาลก โลเฮีย ได้กล่าวถึง
ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในรายงานประจําปี 2560 และอธิบายให้ผู้ ถือหุ้ นทราบถึงหลักในการคํานวณ EBITDA และการ
เปลี่ยนแปลงของ EBITDA ในธุรกิจ Feedstock และ PET 

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม PTA, NDC และ IPA จะมีความผัน
ผวนในอนาคตหรือไม่ อย่างไร 
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นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงวา่ผลิตภณัฑ์ในกลุ่ม PTA มีแนวโน้มท่ีดีขึน้ แต ่PTA ไม่ใช่กลุม่ผลิตภณัฑ์ท่ีมี
มลูค่าเพ่ิม High Value Added (HVA) แต่เป็นสินค้าโภคภณัฑ์ (Commoditiy product) ส่วน IPA นัน้เป็นสินค้ากลุ่ม HVA 
อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของบริษัทท่ีแท้จริงนัน้เป็นผลมาการรวมของทกุสว่นธุรกิจเข้าด้วยกนั 

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทควรนําเสนอต่อตลาดว่าธุรกิจของบริษัท 
คือ “ปิโตรเคมี” (Pertrochemical Company) มิใช่เป็นเพียงธุรกิจ “เคมีภณัฑ์” (Chemical Company) อีกต่อไป เน่ืองจาก
ผลิตภณัฑ์บางอย่างของบริษัทมาจากปิโตรเคมี นอกจากนี ้ได้ชื่นชมผลการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงความสามารถทาง
การตลาด (Marketing Capability) ท่ีสร้างมลูคา่เพ่ิมเป็นอย่างมากให้กบับริษัท 

นายกิตติชัย เอกไพบูลย์กุล ผู้ ถือหุ้ น สอบถามว่าบริษัทได้รับเงินจํานวนเท่าไร จากการใช้สิทธิใน
ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั ครัง้ท่ี 2 หรือ IVL-W2 ท่ีจะหมดอายุในปีนี ้และเงินท่ีได้รับนัน้เพียงพอกับการเข้าซือ้
กิจการใหม่ๆ หรือไม่ และบริษัทมีโครงการท่ีจะออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั IVL-W3 และ IVL-
W4 หรือไม่ในอนาคต 

นายซนัเจย์ อาฮจูา ตอบว่ามีใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั ครัง้ท่ี 2 หรือ IVL-W2 ประมาณ 370 
ล้านหน่วย ปัจจบุนัมีการใช้สิทธิไปแล้วประมาณ 166 ล้านหน่วย และสามารถใช้สิทธิได้ในเดือนเมษายน กรกฎาคม และ
สิงหาคม ในปีนี ้ โดยบริษัทจะได้รับเงินประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 14-15 พนัล้านบาท หาก IVL-W2 มีการใช้
สิทธิทัง้หมด  

นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า ขณะนีบ้ริษัทยงัไม่มีโครงการท่ีจะออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิเพ่ิมเติม และเงินท่ีบริษัทได้รับนัน้เพียงพอสําหรับความต้องการในปัจจบุนั 

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น กล่าวเพ่ิมเติมว่าเขาได้เข้าร่วมงานประชมุวิชาการและนิทรรศการ
นานาชาติ “โครงการพลังงาน และเทคโนโลยีท่ียั่งยืนแห่งเอเชีย 2561” (SETA 2018) ในหัวข้อ "Sustainable Energy 
Technology Asia" ภายในนิทรรศการแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจ และมีการเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ซึง่ผู้บริหารควรหาโอกาสไปเย่ียมชมเพ่ือเรียนรู้เก่ียวกบันวตักรรมใหม่ ๆ เพ่ิมเติม 

นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้น กล่าววา่ จากข้อมลูนําเสนอของบริษัท (Business Outlook) แสดงให้
เห็นว่าอตัรากําไรของกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีมีมลูค่าเพ่ิม High Value Added (HVA) (HVA Spread) ในปี 2561 จะน้อยกว่าในปี 
2560 ดงันัน้ จึงต้องการทราบว่าแนวโน้มการเติบโตของอตัรากําไรของกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีมีมลูค่าเพิ่ม (HVA) จะเป็นอย่างไร
ในปี 2561 และขึน้อยู่กบัอปุสงค์และอปุทานหรือไม่ 

นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงว่า เหตุผลท่ีอัตรากําไร (Margin) ของ HVA ในปี 2561 จะน้อยกว่า ปี 2560 
เพราะส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ (Product Mix) โดยในปี 2560 มีบางผลิตภัณฑ์ท่ีทํากําไรได้ดีมากเนื่องจากประสบกับ
ปัญหาการขาดแคลนผลิตภณัฑ์ดงักล่าว ดงันัน้ในปี 2561 บริษัทจึงไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าผลิตภณัฑ์นีจ้ะสามารถทํากําไร
ได้ดีเทียบเท่ากบัปี 2560 หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีมีมลูค่าเพ่ิม  High Value Added (HVA) ยังคงเป็น
ธุรกิจที่มีเสถียรภาพในการทํากําไรได้ดีมากถึงแม้ว่าจะมีความผันผวนด้านปริมาณก็ตาม ดังนัน้ ผลงานของธุรกิจกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีมลูค่าเพ่ิม (HVA) จะยงัคงไปได้ดี มีอตัรากําไรท่ีมัน่คง จะมีเพียงส่วนประสมของผลิตภณัฑ์ (Product Mix) ท่ี
มีการเปลี่ยนแปลง สําหรับอปุสงค์และอปุทานนัน้ไม่มีบทบาทสําคญัในการเพ่ิมหรือลดของอตัรากําไรในธุรกิจ HVA 
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ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพ่ิมเติม 

ที่ประชมุรับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ตามท่ีเสนอ 

 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบดลุและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

นายระเฑียร ศรีมงคล เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิงบดลุและงบกําไรขาดทนุสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้ว ตาม
รายละเอียดท่ีปรากฎไว้ในรายงานประจําปี 2560 ซึง่ได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะลงมติ
และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพจิารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 4,444,321,569 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไม่อนมุติั 1,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 1,979,203 เสียง  

 บตัรเสีย -ไม่มี- 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชุมเพ่ิมขึน้ 853,292 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุทัง้หมดจํานวน 4,446,301,772 หุ้น  

มตทิี่ประชุม อนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 

นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงต่อท่ีประชมุว่า การจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 นัน้ คณะกรรมการบริษัท
เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท ซึง่
บริษัทจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2560 ดงันัน้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผล
ในส่วนท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 
ซึง่บริษัทได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561 (Record Date)  

เน่ืองจากการจ่ายเงินปันผลนีเ้ป็นการจ่ายจากส่วนแบ่งของกําไรที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนํารายได้มา
คํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล ดงันัน้ การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากการจ่ายเงินปันผลนัน้จึงไม่สามารถเครดิตภาษีเงิน 
ปันผลคืนจากกรมสรรพากรได้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทท่ีถือหุ้ นของบริษัท 
มากกวา่ร้อยละ 25 และถือนานเกินกวา่ 6 เดือน จะไม่ถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  
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เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพ่ิมเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ
ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพจิารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 4,446,298,075 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไม่อนมุติั 3,700 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 12,100 เสียง 

 บตัรเสีย -ไม่มี- 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพ่ิมขึน้ 12,103 หุ้น นับเป็นจํานวนหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุทัง้หมดจํานวน 4,446,313,875 หุ้น  

มตทิี่ประชุม อนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมตัเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

นายระเฑียร ศรีมงคล แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด และ
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 14  ซึง่กําหนดให้กรรมการพ้นจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
ซึง่กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระในปีนีท้กุท่านยินดีรับเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามกรรมการท่ีพ้น
จากตําแหน่งตามวาระในปีนี ้ได้แก่   

1. นายคณิต สีห์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
กํากบัดแูลกิจการ 

2. นายดีลิป กมุาร์ อากาวาล  กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยัง่ยืนและการ 
บริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มธุรกิจ 
Feedstock และ PET 

3. นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยัง่ยืน และการ
บริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ธุรกิจ Fibers 

4. นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา กรรมการอิสระ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหาร
ความเส่ียง 

5. นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
กํากบัดแูลกิจการ  

นายระเฑียร ศรีมงคล เสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการทัง้ 5 คน กลบัเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้ประวตัิและประสบการณ์ในการทํางานของกรรมการทัง้ 5 คน รวมทัง้
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คํานิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทกําหนด ได้แสดงรายละเอยีดไว้ในเอกสารแนบ 4 ของหนงัสือเชิญประชมุ ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้
ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 

ทัง้นี ้นายคณิต สีห์ นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา และ
นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ได้ออกจากห้องประชมุไปในระหวา่งการประชมุในวาระนี ้ 

นางสาวนงเยาว์ แต้ศิริ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถาม
ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ ว่าอะไรคือจุดแข็งของกรรมการอิสระท่ีพ้นจาก
ตําแหน่งที่ได้รับการเสนอช่ือให้กลบัมาดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และจดุแขง็ของกรรมการอิสระดงักล่าวมีความ
สอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัทอย่างไร นอกจากนี ้อยากทราบว่าคณะกรรมการบริษัทจะมีนโยบายการกําหนดวาระในการ
ดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระหรือไม่วา่ไม่ควรดํารงตําแหน่งเกินกว่า 9 ปี 

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ชีแ้จงวา่ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ 
และคณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาแล้วว่าอตุสาหกรรมและธุรกิจที่บริษัทดําเนินการนัน้มีความซบัซ้อนสงูและต้องใช้
ระยะเวลาหลายปีในการศึกษาและเรียนรู้เพ่ือท่ีจะแสดงบทบาทของกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการอิสระชุด
ปัจจบุนัได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของตนในช่วงเวลาหลายปีท่ีผ่านมาและจะยงัคงมีบทบาทท่ีสําคัญต่อไปในอนาคต การ
กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งให้ไม่เกิน 9 ปีนัน้ อาจเป็นอปุสรรคอย่างย่ิงต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการและการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทได้ กรรมการอิสระของบริษัทล้วนเป็นบคุคลท่ีมีช่ือเสียงในประเทศไทยและมีความตระหนกัถึงหน้าท่ี
และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายในฐานะของกรรมการอิสระอย่างเต็มท่ี และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาอย่างยาวนาน 
นอกจากนี ้บริษัทยังร่วมงานกับสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) เพ่ือประเมินมาตรฐานการกํากับ
ดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท รวมทัง้ประเมินผลการปฎิบติังานของกรรมการอีกด้วย อย่างไรก็ตาม กรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ จะนําข้อเสนอแนะไปพิจารณาและปรับใช้ตามความเหมาะสมเพ่ือเสริมสร้างมาตรฐาน
การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทต่อไป 

เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพ่ิมเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ
ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพจิารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบคุคล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. นายคณิต สีห์ - กรรมการอสิระ และกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 4,397,882,639 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 98.9120 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไม่อนมุติั 48,375,246 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.0879 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 61,150 เสียง  

 บตัรเสีย 6,000 เสียง 

2. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล - กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหารความเสี่ยง 
และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มธุรกิจ Feedstock และ PET 
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 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 4,425,661,905 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.5368 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไม่อนมุติั 20,593,980 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.4631 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 63,150 เสียง  

 บตัรเสีย 6,000 เสียง 

3. นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล - กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยง 
และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มธุรกิจ Fibers 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 4,425,660,905 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.5368 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไม่อนมุติั 20,594,980 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.4631 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 63,150 เสียง  

 บตัรเสีย 6,000 เสียง   

4. นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา - กรรมการอิสระ และกรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหารความเสี่ยง  

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 4,446,246,885 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9998 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไม่อนมุติั 8,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 64,150 เสียง  

 บตัรเสีย 6,000 เสียง 

5. นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช - กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ 

มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 4,439,989,185 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8589 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไม่อนมุติั 6,272,700 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.1410 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 63,150 เสียง  

บตัรเสีย -ไม่มี-   

หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพ่ิมขึน้ 11,160 หุ้น นับเป็นจํานวนหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุทัง้หมดจํานวน 4,446,325,035 หุ้น  

มตทิี่ประชุม อนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการทัง้ 5 คน กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึง
ตามที่เสนอ 
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วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจาํปี 2561 

นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนมุตั ิการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรรมการประจําปี 2561 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 26,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) ค่าตอบแทนประจําของกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้ บริหารเป็นจํานวนเงินรวม 
5,700,000 บาท 

2) คา่ตอบแทนประจําของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นจํานวนเงินรวม 2,100,000 บาท 
3) ค่าตอบแทนประจําของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ โดยจ่าย

คา่ตอบแทนให้เฉพาะกรรมการอสิระเท่านัน้ เป็นจํานวนเงินรวม 1,320,000 บาท 
4) ค่าตอบแทนประจําของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง โดยจ่าย

คา่ตอบแทนให้เฉพาะกรรมการอสิระเท่านัน้ เป็นจํานวนเงินรวม 900,000 บาท 
5) โบนสัซึง่จ่ายให้กบักรรมการทกุคน เป็นจํานวนเงินรวม 14,999,990 บาท  

 เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพ่ิมเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะลงมติ
และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพจิารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 4,398,109,877 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.9156 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไม่อนมุติั 47,983,853 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 1.0791 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 231,305 เสียง                    คิดเป็นร้อยละ 0.0052 

 บตัรเสีย -ไม่มี-  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

มตทิี่ประชุม อนุมัตกิารจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจาํปี 2561 ตามที่เสนอ  

 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 
2561 

นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงต่อท่ีประชมุว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั และ
ข้อบงัคบับริษัทข้อ 30 กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปีเพ่ือ
เสนออนุมตัิต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น   ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตัง้นางสาวสุรีย์
รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4409 หรือ นายศกัดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4628 
หรือนายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4068 หรือผู้สอบบญัชีรายอ่ืนซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัท       เค
พีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2561 ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่ีมีคณุสมบตัิตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีผลงานเป็นท่ีน่าพอใจ โดยกําหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชี
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ประจําปี 2561 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 8,200,000 บาท โดยไม่รวมคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ซึง่เป็นอตัราเท่ากบัค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี
ประจําปี 2560 

  เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพ่ิมเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ
ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพจิารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 4,440,315,045 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8654 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไม่อนมุติั 5,982,590 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1345 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 27,400 เสียง  

 บตัรเสีย -ไม่มี- 

มตทิี่ประชุม อนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2561 
ตามที่เสนอ 

  

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25  

 นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงต่อท่ีประชุมว่าเนื่องด้วยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 
21/2560 เ ร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เร่ืองการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
ทําให้ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 25 (เดิม) ซึง่กําหนดไว้ตามกฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บงัคบัได้ต่อไปเน่ืองจากขดักับมาตรา 100 
(ใหม่) ของพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ของหนงัสือเชิญประชมุ 
ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 

ดงันัน้ บริษัทจงึจําเป็นต้องแก้ไขข้อบงัคบับริษัท ในข้อ 25 (เดิม) เพ่ือให้สอดคล้องเป็นไปตามบทบญัญติั
ของกฎหมายท่ีแก้ไขใหม่ตามคําสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 ดงักลา่ว โดยแก้ไขเป็นดงันี ้

 “ข้อ 25. (ใหม่) คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้ว ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้
ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้ นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้
ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบเุร่ือง
และเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วนั นบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
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ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้ นทัง้หลายซึ่ง
เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายใน 45 (ส่ีสิบห้า) วนั นบัแต่
วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ยอนัจําเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใดจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่
มาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 28 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ีต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท” 

โดยในการนี ้ให้บคุคลที่ได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ 
(Group CEO) เพ่ือดําเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมี
อํานาจในการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้ น สอบถามถึงความแตกต่างระหว่างข้อบังคับใหม่ของบริษัทท่ีมีการแก้ไขกับ
ข้อบงัคบัเดิมท่ีมีอยู่ และการแก้ไขนัน้จะส่งผลดีตอ่บริษัทอย่างไร 

นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงวา่ ข้อบงัคบัใหม่ของบริษัทมีการกําหนดจํานวนผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นของ
ผู้ ถือหุ้ นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นให้น้อยลง ซึ่งทําให้ผู้ ถือหุ้ นรายย่อยสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นได้ 
ดงันัน้ บริษัทจงึต้องการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อท่ี 25 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิดงักล่าวได้  

 เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพ่ิมเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะลงมติ
และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพจิารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 4,446,314,806 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9994 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไม่อนมุติั -ไม่มี- คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 23,429 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0005 

 บตัรเสีย -ไม่มี- คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพ่ิมขึน้ 13,200 หุ้น นับเป็นจํานวนหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุทัง้หมดจํานวน 4,446,338,235 หุ้น  

มตทิี่ประชุม อนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคบัของบริษัท ข้อที่ 25  ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ 

  – ไม่มี – 
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 ผู้ ถือหุ้นกลา่วว่าราคานํา้มนัมีผลกระทบต่อต้นทนุการผลิตของธุรกิจปิโตรเคมี หากราคานํา้มนัมีความผนั
ผวน จะสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างไร และบริษัทมีวิธีการจดัการกบัความผนัผวนของราคานํา้มนั
อย่างไรบ้างเพ่ือท่ีจะรักษาผลกําไรได้อย่างต่อเน่ือง 

 นายดีลิป กมุาร์ อากาวาล ชีแ้จงว่า ไม่วา่จะมีการเพ่ิมขึน้หรือลดลงของราคานํา้มนัดิบ ลกูค้าท่ีได้รับการ
สง่มอบจากบริษัทจะต้องรับภาระค่าใช้จา่ยสว่นนี ้อย่างไรก็ตาม ราคานํา้มนัท่ีเพ่ิมขึน้ ทําให้บริษัทได้รับประโยชน์จากสินค้า
คงคลงั  (Inventory gain) อย่างท่ีเห็นในปี 2560 

 นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้น กล่าววา่ บริษัทมีรายได้จากกลุม่ผลิตภณัฑ์ท่ีมีมลูค่าเพิม่ High Value 
Added (HVA) เพ่ิมขึน้เป็น 50% ในปี 2560 และสอบถามวา่การเติบโตของรายได้จาก HVA ในปี 2561 และปีตอ่ๆ ไปจะมี
แนวโน้มเป็นอย่างไร 

 นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงว่าในช่วงระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา บริษัทมีรายได้จากหลากหลายช่องทาง ซึง่
รวมถึงสินค้าโภคภณัฑ์ (Commodity product) และกลุม่ผลิตภณัฑ์ท่ีมีมลูค่าเพ่ิม  High Value Added (HVA) ซึง่บริษัท
ต้องการท่ีจะสร้างเสถียรภาพด้านความสามารถในการทํากําไร ความต้องการในสินค้า HVA และสินค้ากลุม่ผลิตภณัฑ์ 
Necessities เติบโตในอตัราท่ีใกล้เคียงกนัคือ 5-6 เปอร์เซน็ต์ อยา่งไรก็ตาม สินค้ากลุ่มผลิตภณัฑ์ Necessities กําลงัปรับตวั
ดีขึน้ จะสามารถทํากําไรได้มากขึน้ บริษัทจงึไม่คาดหวงัวา่ในปี 2561 EBITDA จาก HVA จะสงูถึง 50 เปอร์เซน็ต์ เน่ืองจาก
กําไรจาก HVA ค่อนข้างมีความคงท่ีและไม่ผนัผวนเหมือนกบัสินค้ากลุม่ผลิตภณัฑ์ Necessities ดงันัน้ จากแนวโน้ม
ดงักล่าว บริษัทจงึเชื่อวา่ HVA จะมีกําไรไม่ถึง 50 เปอร์เซน็ต์ในปี 2561 ในขณะท่ีสินค้ากลุม่ผลิตภณัฑ์ Necessities จะ
สามารถทํากําไรได้สงูขึน้กว่าเดิม 

 นายกลัย์ เฉลิมเกียรติกลุ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแนวโน้มท่ีจะลงทนุในธุรกิจพลาสติกชีวภาพ (Bio-
plastic) ในอนาคตหรือไม่ 

 นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงวา่ ในปัจจบุนัสงัคมมีความตระหนกัในเร่ืองขยะพลาสตกิมากขึน้ และบริษัทได้
ตระหนกัถึงความสําคญัในประเด็นนีอ้ย่างยิ่งเช่นกนั บริษัทจงึได้มีการลงทนุในการรีไซเคิลขยะพลาสติกและธุรกิจนีจ้ะยงัคง
เติบโตต่อไปอย่างต่อเน่ือง อนัเน่ืองมาจากกลุม่ลกูค้าให้ความสนใจในพลาสติกท่ีสามารถนํากลบัมาใช้ใหม่ได้ ดงันัน้ บริษัท
จงึจะทําการค้นคว้าเทคโนโลยีทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องเพื่อนํามาใช้ในการรีไซเคิลขยะพลาสติก นอกจากนี ้ธุรกิจพลาสติกชวีภาพ 
(Bio-plastic) จงึเป็นธุรกิจท่ีดีและมีความเป็นไปได้ท่ีจะลงทนุ โดยบริษัทกําลงัศกึษาในทกุแง่มมุเก่ียวกบัธุรกิจนี ้

 นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกบัเป้าหมายในการเติบโตของ EBITDA วา่จะสามารถ
เพ่ิมขึน้เป็นสองเท่าภายในระยะเวลา 5 ปีหรือไม่ 

 นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงวา่ บริษัทได้มีการพิจารณาแผนธุรกิจสําหรับ 4 ปีข้างหน้า และได้ทบทวนกลยทุธ์
การดําเนินธุรกิจร่วมกบัผู้บริหารระดบัสงูกวา่ 200 คน จากทัว่โลก โดยแผนธุรกิจท่ีได้รับการอนมุติัล่าสดุในเดือนมกราคม 
และเปิดเผยสารสนเทศเม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561 นัน้ มีเป้าหมายท่ีจะเพิ่ม EBITDA เป็นสองเท่าในอกี 5 ปีข้างหน้า 
อย่างไรก็ตาม แผนธุรกิจดงักล่าวเป็นเพียงเป้าหมายของบริษัทเท่านัน้ ซึง่บริษัทไม่สามารถรับรองได้ ทัง้นี ้ ขึน้อยู่กบัปัจจยั
และเงื่อนไขทางการตลาดอืน่ๆ ด้วย 
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หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพ่ิมขึน้ 17 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ
ทัง้หมดจํานวน 4,446,338,252 หุ้น 

  ก่อนปิดการประชมุผู้ ถือหุ้น มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 805 ราย และผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบ
ฉนัทะจํานวน 2,602 ราย รวมผู้ ถือหุ้นจํานวน 3,407 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 4,446,338,252 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.1623 
ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

 เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานฯ จงึขอปิดการประชมุและกล่าวขอบคณุผู้
ถือหุ้นทกุท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชมุ และให้ข้อคิดเห็นตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 

 

ปิดประชมุเวลา 16.30 น.           

 

 

 ลงช่ือ         -ศรี ปรากาซ โลเฮีย- _____   ประธานท่ีประชมุ 

 (นายศรี ปรากาซ โลเฮีย) 

                                                                                                

 ลงช่ือ        -โซวิค รอย เชาว์ดูร่ี-             เลขานกุารบริษัท 

 (นายโซวิค รอย เชาว์ดร่ีู) 

    

 ลงช่ือ     -พีรวฒัน์ กิติชยัชนานนท์-        ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

         (นายพีรวฒัน์ กิติชยัชนานนท์)  
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เอกสารแนบ 2 
รหสัควิอาร์ (QR Code) สาํหรับรายงานประจาํปี 2561 ของบริษัท 
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เอกสารแนบ 2 
 

รหสัควิอาร์ (QR Code) สาํหรับรายงานประจาํปี 2561*  
 
 

 
กรุณาสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพ่ือดูข้อมูลเก่ียวกับรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2561 (วาระท่ี 2) และ      

งบดลุและงบกําไรขาดทนุสําหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (วาระท่ี 3) 
 
นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2561 ได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทท่ี www.indoramaventures.com 

ในหมวดนกัลงทนุสมัพนัธ์ » รายงาน » แบบฟอร์ม 56-2 รายงานประจําปี 
 
หมายเหต ุ*รายงานประจําปี 2561จะสามารถเรียกดูไดต้ัง้แต่วนัที ่22 มีนาคม 2562 เป็นตน้ไป 
 
วธีิการสแกนรหสัควิอาร์ (QR Code) 
 

กรุณาปฏิบตัิตามขัน้ตอนต่อไปนี ้
 

1. เปิด QR Code reader บนโทรศพัท์มือถือ / อปุกรณ์ส่ือสารพกพาอ่ืนใด 
2. ให้นําอปุกรณ์ดงักล่าวไปส่องที่รหสัคิวอาร์ (QR Code) จนกว่ารหสัคิวอาร์ดงักลา่วจะปรากฏขึน้บนหน้าจอ

อปุกรณ์ 
3. กดปุ่ มอืน่ๆ หากจําเป็น 
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เอกสารแนบ 3 
ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 
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เอกสารแนบ 3 

เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที่ 4 
พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 
 

 นโยบายการเสนอจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 
 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและหลงัหกัสํารองตาม
กฎหมาย ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีอํานาจอนมุติัในการพิจารณาเปล่ียนแปลงการจ่ายเงินปันผล โดยคํานงึถึงปัจจยั
ต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น ได้แก่ เงินสํารองเพ่ือจ่ายชําระหนีเ้งินกู้ ยืม แผนการลงทนุในการขยายกําลงั
การผลิต รวมทัง้ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการตลาด ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัท  
 

 การเสนอจ่ายเงนิปันผล 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.40 บาท ซึง่บริษัทจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท 
และ 0.35 บาท เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561 ตามลําดบั 
 

ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับการอนุมติัของผู้ ถือหุ้น สําหรับการจ่ายเงินปันผลในส่วนท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.35
บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 มีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล 2561 2560 
การจ่ายเงนิปันผลต่อหุ้นประจาํปี (บาทต่อหุ้น) 
- การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในระหวา่งปี ครัง้ท่ี 1 (บาทต่อหุ้น) 
- การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในระหวา่งปี ครัง้ท่ี 2 (บาทต่อหุ้น) 
- การจ่ายเงินปันผลในสว่นท่ีเหลือ (บาทตอ่หุ้น) 

1.40 
0.70 
0.35 
0.35 

1.00 
0.45 

- 
0.55 

จํานวนเงินปันผลจ่ายทัง้หมด (ล้านบาท) 7,838.97* 5,367.02** 
กําไรสทุธิของบริษัท (ล้านบาท) 11,793.35 6,950.76 
อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิของบริษัท 66.47% 77.21% 
จํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล 5,614,551,908 5,548,098,399 

* คํานวณจากจํานวนหุ้นจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (i) 5,583,971,996 หุ้น ณ วนักําหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น (Record 
Date) วนัท่ี 21 สงิหาคม 2561 สําหรับการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล ครัง้ท่ี 1 (ii) 5,614,551,908 หุ้น ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น 
(Record Date) วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2561 สําหรับการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล ครัง้ท่ี 2 และ (iii) 5,614,551,908 หุ้น ณ วนัประชมุ
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2 วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 สําหรับการจา่ยเงินปันผลในสว่นท่ีเหลือ และ  

** คํานวณจากจํานวนหุ้นจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (i) 5,145,707,890 หุ้น ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record 
Date) วนัท่ี 25 สงิหาคม 2560 สําหรับการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล และ (ii) 5,548,098,399 หุ้น ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record 
Date) วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561 สําหรับการจ่ายเงินปันผลในสว่นท่ีเหลือ 
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 ทัง้นี ้บริษัทได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที่ 9 พฤษภาคม 2562 (Record Date)  
 
หมายเหต ุ 1. บริษัทได้มีการจดัสรรทนุสํารองตามกฎหมายไว้ครบจํานวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนแล้ว ดงันัน้ จงึ

ไม่ต้องตัง้ทนุสํารองตามกฎหมายเพิม่เติมอีกในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้และ 
 2. การจา่ยเงินปันผลดงักลา่วเป็นการจ่ายจากรายได้ท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องนํารายได้มาคํานวณเพ่ือเสียภาษี

เงินได้นิติบคุคล ดงันัน้ การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผล
คืนได้  
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เอกสารแนบ 4 
ประวัตกิรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้เลือกตัง้ใหม่ 
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เอกสารแนบ  4 
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 
พิจารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ   
 

ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้เลือกตัง้ใหม่ 

 

ระยะเวลาด ารง 9 ปี 7 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2562) 
ต าแหน่งในบริษัท:               
 
 

การศึกษา:                   ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์และการเงิน  Wharton School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

หลักสูตรการอบรม: ไมม่ี 
 

ประวัติการท างาน                                                 
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 
ไมม่ี 
 
หน่วยงานอื่นๆ (15 แห่ง) 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 
ปัจจบุนั   Commissioner ของบริษัทยอ่ยของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) (6 บริษัท) 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ - Indorama Services UK Limited 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ - Indorama Group Holdings Limited 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ - Industries Chimiques Du Senegal S.A., Senegal 
2556 - ปัจจบุนั Vice President Commissioner - PT. Indo-Rama Synthetics Tbk 
2555 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ - Indorama Eleme Fertilizer & Chemicals Limited 
2553 – ปัจจบุนั กรรมการ - Indorama Commerce DMCC, Dubai 

ชื่อ:  นายอมติ โลเฮีย 
 

ประเภทกรรมการ:        กรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
 

ต าแหน่ง: - 
 

อาย:ุ                    44  ปี 
 

ความสัมพนัธ์ทาง         บตุรชายนายศรี ปรากาซ โลเฮีย และหลานชายนายอาลก โลเฮีย  
ครอบครัวระหว่าง 
ผู้บริหาร: 
 

วันที่เข้าด ารง              19 กนัยายน 2552  
ต าแหน่งกรรมการ:            

 



 
                                                    บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 
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2552 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ - Indorama Corporation Pte. Ltd. 
2549 – ปัจจบุนั กรรมการ - Indorama Eleme Petrochemicals Limited 
2547 – ปัจจบุนั กรรมการ - Isin International Pte. Ltd 
 
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความ ไมม่ี 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:   
 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ไมม่ี  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561    
 

การเข้าร่วมประชุม:  
ประชมุคณะกรรมการบริษัท  จ านวน 6 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 4 ครัง้    
 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย ไมม่ี 
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา: 
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ชื่อ: นายอาลก โลเฮีย 
 
ประเภทกรรมการ:  กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร 
  
ต าแหน่ง: รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้าน

ความยัง่ยืนและการบริหารความเสีย่ง และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัทฯ 

 
อาย:ุ                  60  ปี 

 

 
ความสัมพนัธ์ทาง     คูส่มรสของนางสจิุตรา โลเฮีย และน้องชายของนายศรี ปรากาซ โลเฮีย 
ครอบครัวระหว่าง        
ผู้บริหาร:  
 
วันที่เข้าด ารง  19 กนัยายน 2552 
ต าแหน่งกรรมการ: 
 
ระยะเวลาด ารง 9 ปี 7 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2562) 
ต าแหน่งในบริษัท: 
 
การศึกษา:                    ปริญญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 

ประเทศไทย 
 
 ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ Delhi University, ประเทศอินเดีย 
 
หลักสูตรการอบรม: หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 65/2007  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย 
 

ประวัติการท างาน                                                 
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 
ไมม่ี 
 
หน่วยงานอื่นๆ (17 แห่ง) 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ Commissioner และกรรมการ ของบริษัทยอ่ยอื่นๆ ของ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) (9 บริษัท) 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ - Viraa Limited 
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2558 – ปัจจบุนั กรรมการ - Capialla Limited 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ - Aurelius Holdings Limited 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ - Vega Aviation Limited 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ - Brookgrange Investments Limited 
2554 – ปัจจบุนั กรรมการ - Auctus Holdings Limited 
2551 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ - บริษัท บีคอน เคมีคอลส์ จ ากดั 
2540 – ปัจจบุนั กรรมการ - VOX Investment Limited 
 
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความ ไมม่ี 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:   
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท จ านวน 10 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.000 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561    
 
การเข้าร่วมประชุม:     
ประชมุคณะกรรมการบริษัท  จ านวน 6 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 6 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการด้านความยัง่ยืน จ านวน 2 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 2 ครัง้  
และการบริหารความเสีย่ง     
 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย ไมม่ี 
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา: 
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ชื่อ: นายศรี ปรากาซ โลเฮีย 
 

ประเภทกรรมการ:  กรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
 

ต าแหน่ง: ประธานกรรมการ 
 

อาย:ุ                             66  ปี 

 

ความสัมพนัธ์ทาง           พี่ชายของนายอาลก โลเฮีย และบิดาของนายอมิต โลเฮีย 
ครอบครัวระหว่าง           
ผู้บริหาร:  
 

วันที่เข้าด ารง  19 กนัยายน 2552 
ต าแหน่งกรรมการ : 
 

ระยะเวลาด ารง 9 ปี 7 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2562) 
ต าแหน่งในบริษัท: 
 

การศึกษา:                     ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์  
 Delhi University, ประเทศอินเดยี 
 

หลักสูตรการอบรม:  หลกัสตูร Role of  the Director and the Board 2017  
 Institute of Directors (IOD), ลอนดอน ประเทศองักฤษ 
 
ประวัติการท างาน  
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ    
ไมม่ี 
 

หน่วยงานอื่นๆ (14 แห่ง) 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 
ปัจจบุนั President Commissioner ของบริษัทยอ่ยของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน)   

(6 บริษัท) 
2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ - Industries Chimiques Du Senegal S.A., Senegal 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ - Indorama Eleme Fertilizer & Chemicals Limited 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ – Indorama Services UK Ltd. 
2555 – ปัจจบุนั Commissioner - PT. Irama Unggul 
2553 – ปัจจบุนั กรรมการ - Indorama Commerce DMCC 
2552 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ - Indorama Corporation Pte. Ltd   
2552 – ปัจจบุนั President Commissioner - PT. Indo-Rama Synthetics Tbk 
2549 – ปัจจบุนั Indorama Eleme Petrochemicals Limited 



 
                                                    บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 
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กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความ ไมม่ี 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:   
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท   ไมม่ี 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
  
การเข้าร่วมประชุม:    
ประชมุคณะกรรมการบริษัท  จ านวน 6 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 6 ครัง้     
 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย ไมม่ี 
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา: 
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ชื่อ: นางสจิุตรา โลเฮีย 
 

ประเภทกรรมการ:  กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร  
 

ต าแหน่ง : ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลการด าเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 

อายุ :                              55  ปี 
 

ความสัมพนัธ์ทาง       คูส่มรสของนายอาลก โลเฮีย 
ครอบครัวระหว่าง           

 

ผู้บริหาร : 
 

วันที่เข้าด ารง  19 กนัยายน 2552 
ต าแหน่งกรรมการ: 
 

ระยะเวลาด ารง 9 ปี 7 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2562) 
ต าแหน่งในบริษัท: 
 

การศึกษา:                 ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ Delhi University, ประเทศอินเดีย 
 
 Owner President Management Program, Harvard Business School 
 

หลักสูตรการอบรม : หลกัสตูร  Capital Market  Academy Leadership Program  
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 14 ประเทศไทย 

 
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 108/2014  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย  

 

ประวัติการท างาน  
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ   
ไมม่ี 
 

หน่วยงานอื่นๆ (18 แห่ง) 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 
ปัจจบุนั  Commissioner และกรรมการ ของบริษัทยอ่ยของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 

(9 บริษัท) 
2559- ปัจจบุนั กรรมการ - Viraa Limited 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ - Capialla Limited 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ - QAMA Investments Limited 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ - Aurelius Holdings Limited 
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2555 – ปัจจบุนั กรรมการ - Vega Aviation Limited 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ - Brookgrange Investments Limited 
2554 – ปัจจบุนั กรรมการ - Auctus Holdings Limited 
2551 – ปัจจบุนั กรรมการ – บริษัท บีคอน เคมีคอลส์ จ ากดั 
2540 – ปัจจบุนั กรรมการ - VOX Investment Limited 
 

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความ ไมม่ี 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:  
  
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท    ไมม่ี (ถือหุ้นโดยคูส่มรส 10 หุ้น หรือร้อยละ 0.000) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
 

การเข้าร่วมประชุม:    
ประชมุคณะกรรมการบริษัท  จ านวน 6 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 6 ครัง้  
 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย  ไมม่ี 
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา: 
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ชื่อ: นายซนัเจย์ อาฮจูา 
 

ประเภทกรรมการ:  กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร 
 

ต าแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน 
 

อาย:ุ                             50  ปี 
 

ความสัมพนัธ์ทาง          ไมม่ี  
ครอบครัวระหว่าง           

 

ผู้บริหาร:  
 

วันที่เข้าด ารง 13 พฤศจิกายน 2558  
ต าแหน่งกรรมการ:   
 

ระยะเวลาด ารง 3 ปี 5 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2562) 
ต าแหน่งในบริษัท: 
 

การศึกษา:                 Chartered  Accountant,   The Institute of Chartered  Accountants of India,  
ประเทศอินเดยี 

 

หลักสูตรการอบรม : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 175/2013  
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย 
 

ประวัติการท างาน  
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ     
ไมม่ี 
 

หน่วยงานอื่นๆ (13 แห่ง) 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 
ปัจจบุนั กรรมการของบริษัทยอ่ยของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 
 

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความ ไมม่ี 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:   
 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท   41,023 หุ้น หรือร้อยละ 0.001 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

การเข้าร่วมประชุม:   
ประชมุคณะกรรมการบริษัท จ านวน 6 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 6 ครัง้     
 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย ไมม่ี 
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา: 



       
 
 

                                                    บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 
ข้อมูลการเพิ่มจาํนวนกรรมการ และเลือกตัง้กรรมการเข้าใหม่ และ
นิยามกรรมการอสิระ 
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เอกสารแนบ  5 
เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที่ 6 

พจิารณาอนุมัติเพิ่มจาํนวนกรรมการ และเลือกตัง้กรรมการเข้าใหม่ 

ปัจจบุนัคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 14 ท่าน ดงันี ้

ช่ือ       ตาํแหน่ง 
1.  นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท 
2.  นายอาลก โลเฮีย รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหาร

ความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่บริษัทฯ 
3.  นางสจิุตรา โลเฮีย กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้ บริหาร และประธานคณะกรรมการกํากับดูแลการ

ดําเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
4.  นายอมิต โลเฮีย กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
5.  นายดีลิป กมุาร์ อากาวาล กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหารความเสี่ยง 

และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารธุรกิจ Feedstock และ PET 
6.  นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหารความเสี่ยง 

และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มธุรกิจ Fibers 
7.  นายซนัเจย์ อาฮจูา กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน 
8.  นายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหารความเส่ียง 
9.  นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากบัดแูล

กิจการ 
10.  นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหาร

ความเสี่ยง 
11.  ดร.ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 

และกํากบัดแูลกิจการ 
12.  นายคณิต สีห์ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดแูลกิจการ และ

กรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหารความเส่ียง 
13.  นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา กรรมการอิสระ กรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ

สรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ 
14.  นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช  กรรมการอสิระ และกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ 
  

 โดยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมตัเิพิ่มจาํนวนกรรมการของบริษัท จากเดมิ 14 คน 
เป็น 16 คน โดยเลือกตัง้กรรมการเข้าใหม่จาํนวน 2 ท่าน มีรายนามดงัต่อไปนี ้ 

 (1)  นายเทวนิทร์ วงศ์วานิช เป็นกรรมการอสิระ และ 
 (2) นายยาโชวาดัน โลเฮยี เป็นกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร 
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ประวัตขิองบุคคลซ่ึงได้รับการเสนอช่ือเพื่อเป็นกรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน 
 

ช่ือ: นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 
 
ประเภทกรรมการ:  กรรมการอิสระ 
 
วันเกดิ:                           31 สิงหาคม 2501 
 
อายุ:                  60  ปี  

 
ความสัมพนัธ์ทาง     ไม่มี  
ครอบครัวระหว่าง        
ผู้บริหาร:  
 
การศึกษา:                    ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ประเทศไทย 
 ปริญญาโท M.Sc (Chemical Engineering) Rice University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาโท M.Sc (Petroleum Engineering) University of Houston ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประเทศไทย 
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศัก ด์ิ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ประเทศไทย 
 
หลักสูตรการอบรม: สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย 
 • หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 21/2002 

• หลกัสตูร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นท่ี 6/2009 
• หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 13/2011 
• หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นท่ี 15/2015 
• หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 7/2017 
หลกัสตูร Program for Global Leadership (PGL), รุ่นท่ี 3 Harvard Business School ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับผู้บริหาร
ระดบัสงู (ปปร.) รุ่นท่ี 10 สถาบนัพระปกเกล้า 
หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นท่ี 7 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบตัร ปรอ.) รุ่นท่ี 22 วิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร 
หลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและองค์การ
มหาชน รุ่นท่ี 7 สถาบนัพระปกเกล้า 
หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 3/2556 สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

 
ประวัตกิารทาํงาน                     
 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 
ไม่มี 
 
หน่วยงานอื่นๆ (5 แห่ง) 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 
 
2560 – ปัจจบุนั   ที่ปรึกษา - สมาคมนิสิตเก่าจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในพระบรมราชปูถมัภ์ (สนจ.) 
2559 – ปัจจบุนั   นายก – สภาสถาบนัวิทยสิริเมธี 
2557 – ปัจจบุนั   กรรมการใน Board of Trustee - สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 
2557 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน – สมาคม        

การจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 
2554 – ปัจจบุนั   สมาชิกผู้ทรงคณุวฒุิอาวโุส – สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
 
ประสบการณ์ทาํงานในอดตี 
 
2560 – 2561   กรรมการ - สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
2560 – 2561   กรรมการ - คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
2559 – 2561   กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ- สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
2559 – 2561    ที่ปรึกษา - สมาคมไทย – ญ่ีปุ่ น 
2558 – 2561   กรรมการ เลขานกุารคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการ

ใหญ่ - บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน)  
2558 – 2561   ประธานกรรมการ - บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน) 
2558 – 2561  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ - คณะกรรมการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(กวทช.) 
2558 – 2560  นายกสมาคมนิสิตเก่าจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในพระบรมราชปูถมัภ์ (สนจ.) 
2557 – 2561  กรรมการ - คณะกรรมการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ (กพข.) 
2557 – 2558   ประธานกรรมการ -บริษัท อสมท จํากดั (มหาชน)  
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2555 – 2558  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ - บริษัท ปตท. สํารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน)  

มกราคม 2553 – เมษายน 2555 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน - บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
2551 – 2552   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลยทุธ์และพฒันาองค์กร - บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
 
กจิการอ่ืนที่อาจทาํให้เกดิความ ไม่มี 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:   
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561    
 
ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมาย ไม่มี 
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา: 
 
คุณสมบัตเิพิ่มเตมิสาํหรับกรรมการอสิระ 
 
การมีความสมัพนัธ์กบับริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ
ของบริษัท ทัง้ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 
1.  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน

ประจํา 
 

2. เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)    
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดิุบ/สินค้า/บริการ/การเช่า/ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์/

การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้อง
ชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป โดยนบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อน
วนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 

   

4. เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ ของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจในลกัษณะท่ีกล่าวไว้
ในข้อ 3. ข้างต้น 
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การศึกษา:                   ปริญญาตรี การจดัการธุรกิจด้านวิศวกรรม Warwick Business School, Warwickshire 

ประเทศองักฤษ 
 
หลักสูตรการอบรม: หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 214/2015   
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
ประวัตกิารทาํงาน                                                 
 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (1 แห่ง)  
 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ – บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จํากดั (มหาชน) 
 
หน่วยงานอื่นๆ (9 แห่ง) 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 
 
2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ - Medco Plast Co. for Packing & Packaging systems (S.A.E.) ประเทศอียิปต์ 
2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ – บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จํากดั (มหาชน) 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ - บริษัท อนิโดรามา โฮลดิง้ส์ จํากดั 
2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ - บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดสัตรีส์้ จํากดั (มหาชน) 
2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ – บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จํากดั 
2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ - บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมีคอลส์ จํากดั (มหาชน) 
2552 – ปัจจบุนั  กรรมการ – บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จํากดั 
2552 – ปัจจบุนั  กรรมการ – บริษัท บีคอน เคมีคอลส์ จํากดั 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการ – บริษัท ออรัส สเปเชียลลิตี ้จํากดั 

ช่ือ 
 
ประเภทกรรมการ:  
 
วันเกดิ    
 
อายุ: 
 
ความสัมพนัธ์ทาง   
ครอบครัวระหว่าง 
ผู้บริหาร:                       

นายยาโชวาดนั โลเฮีย 
 
กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร 
 
27 ตลุาคม 2530  
 
31  ปี 
 
บตุรชายนายอาลก โลเฮีย (รองประธานกรรมการบริษัท และประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่บริษัทฯ) และนางสจุิตรา โลเฮีย (กรรมการ
บริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร) 
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กจิการอ่ืนที่อาจทาํให้เกดิความ ไม่มี 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:   
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561    
 
ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมาย ไม่มี 
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา: 
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คาํนิยามของกรรมการอสิระของ บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 
 

 บริษัทได้กําหนดคณุสมบติัของกรรมการอิสระเข้มกวา่ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ.4/2552 เร่ือง 
การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 2)  ดงันี ้
 

 กรรมการอิสระจะต้องมีจํานวนไม่น้อยกวา่หนึง่ในสามของจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด และต้องมีคณุสมบติั
ตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศนูย์จดุเจด็ห้า (0.75) ของทนุท่ีชําระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ี
เก่ียวข้องกนั ซึง่รวมทัง้หุ้นท่ีถือโดยบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัด้วย 

(ข) เป็นกรรมการผู้ มิได้มีสว่นร่วมในการบริหารจดัการ บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เก่ียวข้องกนั หรือผู้ ถือ
หุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท 

(ค) ไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาผู้ ได้รับเงินเดือนประจํา จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ี
เก่ียวข้องกนั หรือผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่งดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี ก่อน
การแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(ง) เป็นกรรมการผู้ ไม่มีสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์ใดๆ ไม่วา่โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ในการเงินและการจดัการของ
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั หรือผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่ของบริษัท 

(จ) มิได้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ ถือหุ้นใหญ่
ในสํานกังานบญัชีดงักลา่ว เว้นแตจ่ะพ้นจากตําแหน่งดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี ก่อนการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการอิสระ 

(ฉ) มิได้เป็นกรรมการท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ไม่วา่จะ
โดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแตจ่ะพ้นจากตําแหน่งดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการแต่งตัง้ โดยให้หมายความ
รวมถึงความสมัพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนีด้้วย 
 บริการทางวิชาชีพ เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ท่ีมี

คา่ตอบแทนเกินปีละ 2,000,000 บาท ตอ่ปี 
 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอ่ืนๆ เช่น สญัญาเช่า ซือ้ขายสินค้าหรือบริการ หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

อ่ืนๆ ที่มีคา่ตอบแทนเกิน 2,000,000 บาท หรือเกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ 
เว้นแต่ในกรณีท่ีการทําธุรกรรมดงักล่าว เป็นการจําเป็นต่อประโยชน์ของบริษัท หรือเป็นธุรกรรมท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยง
ได้ ทัง้นี ้ธุรกรรมดงักลา่วจะต้องได้รับอนมุตัิเป็นเอกฉนัท์จากท่ีประชมุคณะกรรมการ  

(ช) เป็นกรรมการผู้ มิใช่บคุคลผู้ เก่ียวข้องกนัหรือญาติสนิทของผู้บริหาร ฝ่ายจดัการหรือผู้ ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท
และบริษัทย่อย 

(ซ) เป็นกรรมการผู้ ท่ีมิได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้แทนเพ่ือดแูลรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ ถือหุ้นส่วนใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนักบัผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่ของบริษัท 

(ฌ) สามารถปฏิบติัหน้าท่ี ให้ความเห็นหรือรายงานผลของการปฏิบติังาน ตามหน้าท่ีซึง่ได้รับมอบหมาย โดย
คณะกรรมการได้ โดยปลอดและพ้นจากการควบคมุของฝ่ายจดัการหรือผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่ของบริษัท รวมทัง้บคุคล
ผู้ เก่ียวข้องกนัหรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่วด้วย 
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เอกสารแนบ 6 
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 
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เอกสารแนบ 6 
เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 7 
พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจาํปี 2562 
 
การเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 

คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและเสนอต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารในปี 2562 และเสนอการจ่ายโบนัสประจําปีให้กบักรรมการบริษัททกุคนซึง่คํานวณจากผลการดําเนินงานปี 2561 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการได้เสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์อื่นตามหลกัเกณฑ์ของการจ่ายค่าตอบแทนโดยเสนอให้แก่กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารต่อ
คณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นดงันี ้

 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการควรจ่ายอย่างสมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากภาระหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบและ
ขอบเขตการปฏิบติังาน 

 คา่ตอบแทนควรคํานงึถึงผลประโยชน์ของกรรมการและคํานงึถึงผลประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

 โครงสร้างของคา่ตอบแทนควรจะไม่ซบัซ้อน โปร่งใส และง่ายตอ่ความเข้าใจของผู้ ถือหุ้น 

 การจ่ายค่าตอบแทนสําหรับกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้ บริหารและกรรมการอิสระ เป็นการจ่ายค่าตอบแทนประจําและ
โบนสัประจําปี ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัผลประกอบการของบริษัทในปีท่ีผ่านมาและ 

 คา่ตอบแทนในส่วนท่ีเพ่ิม จะมีการจ่ายให้แก่กรรมการซึง่ดํารงตําแหน่งในแตล่ะคณะอนกุรรมการ 

เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการจะกําหนด
รูปแบบค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอืน่ ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนประจําให้แก่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัท 

สําหรับค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะอนุกรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ 
หรือกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร คํานวณการจ่ายในอตัรา 1.5 เท่าของกรรมการท่านอ่ืนๆ 

 ในการพิจารณาโบนสัท่ีจ่ายให้กบักรรมการทกุคนนัน้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดแูล
กิจการ จะประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี โดยคํานึงถึงผลงาน ความรับผิดชอบ ความเชี่ยวชาญและการเข้าร่วม
ประชมุ โดยอ้างองิจากแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานและการประเมินรายบคุคล 

นอกจากนี ้โบนัสประจําปีทัง้หมด คํานวณจากการใช้อัตราอ้างอิงของผลกําไรประจําปีและใช้ระบบการเก็บ
คะแนน (Point System) เพ่ือนํามาจดัสรรให้กบักรรมการตามท่ีได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการพิจารณาให้เสนอการจ่าย
ค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจําปี 2562 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับ
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ดแูลกิจการ เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น
ครัง้ท่ี 1/2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิให้มีการเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทัง้หมด สําหรับปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย 

ค่าตอบแทนกรรมการรวม 

 
ปี 2561 

จาํนวนที่จ่ายจริง (บาท) 
ปี 2562 

จาํนวนที่เสนอ (บาท) 
ค่าตอบแทนที่ได้อนุมัต/ิและเสนอต่อผู้ถอืหุ้น
เพื่อขออนุมัต ิ

26,000,000 30,000,000* 

จ่ายจริง/จ่ายสาํหรับปี 25,419,990 29,020,000 
*ค่าตอบแทนที่เสนอสูงกว่าค่าตอบแทนที่จ่ายสําหรับปี เพราะอาจจะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเข้าใหม่ของคณะกรรมการชุดย่อยใน
ระหว่างปี ซ่ึงจะทําใหค่้าตอบแทนทีจ่่ายสําหรับปี 2562 มีการเปลีย่นแปลง 

 
1) ค่าตอบแทนประจาํ 

1.1 ค่าตอบแทนประจาํสาํหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

ลาํดับ 
กรรมการอิสระและกรรมการที่   

ไม่เป็นผู้บริหาร 
จาํนวน (บาท) 

จาํนวนที่จ่ายในปี 
2561 (บาท) 

จาํนวนที่เสนอจ่าย
ในปี 2562 (บาท) 

1 นายศรี ปรากาซ โลเฮีย (ประธาน) 75,000 ต่อเดือน 900,000 900,000 
2 นายอมิต โลเฮีย 50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 
3 นายระเฑียร ศรีมงคล  50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 
4 นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 
5 ดร.ศิริ การเจริญดี 50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 
6 นายมาริษ สมารัมภ์ 50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 
7 นายคณิต สีห์ 50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 
8 นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา 50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 
9 นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช 50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 

10 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช* 50,000 ต่อเดือน - 400,000 
 ยอดรวม  5,700,000 6,100,000 
* ค่าตอบแทนประจําสําหรับนายเทวินทร์ วงศ์วานิช จะเร่ิมจ่ายจากเดือนพฤษภาคม 2562 ทัง้นี ้ข้ึนอยู่กบัการอนมุติัจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

1.2 ค่าตอบแทนประจาํสาํหรับคณะกรรมการตรวจสอบ 

ลาํดับ กรรมการอิสระ จาํนวน (บาท) 
จาํนวนที่จ่ายในปี 

2561 (บาท) 
จาํนวนที่เสนอจ่าย
ในปี 2562 (บาท) 

1 นายระเฑียร ศรีมงคล (ประธาน) 75,000 ต่อเดือน 900,000 900,000 
2 นายมาริษ สมารัมภ์ 50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 
3 ดร.ศิริ การเจริญดี 50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 
 ยอดรวม  2,100,000 2,100,000 
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1.3 ค่าตอบแทนประจาํสาํหรับคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกาํกับดูแลกิจการโดยจ่าย
ให้แก่กรรมการอิสระเท่านัน้ 

ลาํดับ กรรมการอิสระ จาํนวน (บาท) 
จาํนวนที่จ่ายในปี 

2561 (บาท) 
จาํนวนที่เสนอจ่าย
ในปี 2562 (บาท) 

1 นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค (ประธาน) 35,000 ต่อเดือน 420,000 420,000 
2 ดร.ศิริ การเจริญดี 25,000 ต่อเดือน 300,000 300,000 
3 นายคณิต สีห์ 25,000 ต่อเดือน 300,000 300,000 
4 นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช 25,000 ต่อเดือน 300,000 300,000 
5 นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา* 25,000 ตอ่เดือน 200,000 300,000 

 ยอดรวม  1,520,000 1,620,000 
*นายรัสเซล เลตนั เคคูเอวาได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากบัดูแลกิจการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการคร้ังที ่
4/2561 ประชมุเมือ่วนัที ่11 พฤษภาคม 2561 และไดร้ับค่าตอบแทนตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2561 

 
1.4 ค่าตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการด้านความย่ังยืนและการบริหารความเส่ียง โดยจ่ายให้แก่

กรรมการอิสระเท่านัน้ 

ลาํดับ กรรมการอิสระ จาํนวน (บาท) 
จาํนวนที่จ่ายในปี 

2561 (บาท) 
จาํนวนที่เสนอจ่าย
ในปี 2562 (บาท) 

1 นายระเฑียร ศรีมงคล 25,000 ต่อเดือน 300,000 300,000 

2 นายมาริษ สมารัมภ์ 25,000 ต่อเดือน 300,000 300,000 
3 นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา 25,000 ต่อเดือน 300,000 300,000 
4 นายคณิต สีห์ 25,000 ต่อเดือน 200,000 300,000 
 ยอดรวม  1,100,000 1,200,000 

 *นายคณิต สีห์ ไดร้ับแต่งตัง้เป็นกรรมการดา้นความยัง่ยืนและการบริหารความเสีย่ง โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการครั้งที ่4/2561 ประชมุเมื่อวนัที ่
11 พฤษภาคม 2561 และไดร้ับค่าตอบแทนตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2561 

 
2) เงินโบนัสจ่ายให้แก่กรรมการทุกท่าน 

ลาํดับ กรรมการ 
จาํนวนเงินโบนัสประจาํปี 
2561 ที่ จ่ายจริง+ (บาท) 

จาํนวนเงินโบนัสประจาํปี 
2562 ที่เสนอจ่าย++ (บาท) 

1 นายศรี ปรากาซ โลเฮีย 1,111,110 1,800,000 
2 นายอาลก โลเฮีย 1,666,670 1,800,000 
3 นางสจิุตรา โลเฮีย 833,330 1,200,000 
4 นายอมิต โลเฮีย 555,560 600,000 
5 นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล 1,111,110 1,200,000 
6 นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล 1,111,110 1,200,000 
7 นายซนัเจย์ อาฮจูา 1,111,110 1,200,000 
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ลาํดับ กรรมการ 
จาํนวนเงินโบนัสประจาํปี 
2561 ที่ จ่ายจริง+ (บาท) 

จาํนวนเงินโบนัสประจาํปี 
2562 ที่เสนอจ่าย++ (บาท) 

8 นายระเฑียร ศรีมงคล 1,666,670 1,800,000 
9 นายมาริษ สมารัมภ์ 1,111,110 1,200,000 

10 นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 833,330 1,200,000 
11 ดร.ศิริ การเจริญดี 1,111,110 1,200,000 
12 นายคณิต สีห์ 1,111,110 1,200,000 
13 นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา 833,330 1,200,000 
14 นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช 833,330 1,200,000 

 ยอดรวม 14,999,990 18,000,000 
+คํานวณจากผลการดําเนินงาน ปี 2560 
++ คํานวณจากผลการดําเนินงาน ปี 2561 
 

3) ค่าตอบแทน และ/หรือ ผลประโยชน์อื่นๆ 
 ไม่มี 
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เอกสารแนบ 7 
ข้อมูลผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 
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เอกสารแนบ 7 
 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 
 
ข้อมูลในการเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
  
 ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 3/2562 ได้พิจารณาการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยมีความเห็น
วา่ในปี 2561 ที่ผา่นมา บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ปฎิบตัิงานอยา่งเหมาะสม เป็นท่ี
นา่พอใจ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบัญชีรายนี ้ ในปี 2562 โดย 
ก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 8,500,000 บาท โดยไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื่นๆ 
 
การเสนอแต่งตัง้ส านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญช ี
  
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2562 ได้พิจารณาให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี บริษัท 
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ให้มีการเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั โดยมีรายนามผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตดงัตอ่ไปนี ้  

 

 

ชื่อ  ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

เลขที่ 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น จ านวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง 

งบการเงนิของบริษัท 

 1. นายสเุมธ แจ้งสามส ี 9362 - - 

 2. นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง 4628 - 2 

 3. นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ 4068 - - 
 

โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
ทัง้นีผู้้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอแต่งตัง้ทกุรายเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไมม่ีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสียกบับริษัท บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ในลกัษณะที่จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระ 
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นอกจากนี ้ผู้ สอบบัญชีที่สงักัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด และผู้ สอบบัญชีที่สงักัด KPMG 
International โดยสว่นใหญ่ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย 

 
การเสนอจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2562 

 
ส าหรับคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 ได้ก าหนดคา่ตอบแทนเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 8,500,000 บาท 

โดยไมร่วมคา่ใช้จา่ยอื่นๆ 
 
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 

รายละเอียด ค่าตอบแทนที่จ่าย 
ในปี 2561 (บาท) 

ค่าตอบแทนที่เสนอ 
ในปี 2562 (บาท) 

เพิ่มขึน้ 
(ร้อยละ) 

 
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี  
 

 
8,200,000 

 
8,500,000 

 
3.66% 

 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้รวมถึงค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จ านวนสามไตรมาส และ

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัท  
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบอื่นๆ 
 

รายละเอียด ปี 2560 (ล้านบาท) ปี 2561 (ล้านบาท) 
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัท
ที่มีอ านาจควบคมุร่วม และบริษัทร่วม 

148 171* 

ก) จ่ายให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
และ บริษัทที่สงักดั บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั 

ข) จ่ายใหผู้ส้อบบญัชีบริษัทอืน่  

137 
 
 

11 

151 
 
 

20 
2. คา่บริการตรวจสอบอื่น (Non-audit fee) ที่จ่ายให้กบับริษัท
ที่ สังกัด  KPMG  International นอกเหนือจาก  บ ริษั ท         
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั** 

76 91 

* มีการเข้าซื้อกิจการใหม่ทีด่ าเนินการเสร็จส้ินในปี 2561 รวม 7 กิจการ  
** ค่าบริการตรวจสอบอืน่ซ่ึงเกีย่วข้องกบัการให้ค าปรึกษาด้านภาษี การท า Due Diligence อนัเกีย่วเนือ่งกบัการซ้ือกิจการ การปรบัโครงสร้าง

กิจการ และการให้ค าปรึกษาในด้านอืน่ๆ 

 



       
 
 

                                                    บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 8 
ข้อมูลการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเตมิจ านวนไม่เกิน 75,000 ล้านบาท 
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เอกสารแนบ 8 
 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9 
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 75,000 ล้านบาท 
 
ข้อมูลในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
 

บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไปแล้วเป็นจ านวน 66.17 พนัล้านบาทจากการอนมุตัิเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
75 พนัล้านบาท (ซึ่งประกอบด้วย (1) หุ้นกู้จ านวน 25 พนัล้านบาท ได้รับอนมุตัิจากการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2554 (2) หุ้นกู้จ านวน 25 พนัล้านบาท ได้รับอนมุตัิจากการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 และ (3) หุ้นกู้จ านวน 
25 พนัล้านบาท ได้รับอนมุตัิจากการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558) 

 
เพื่อเป็นการสนบัสนนุการลงทนุ การขยายธุรกิจและการเพิ่มสภาพคลอ่งทางการเงินของบริษัท ดงันัน้  บริษัท

จึงได้เสนอแผนระดมทนุโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียด  ดงันี ้
 

ประเภทหุ้นกู้  หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุช่ือผู้ ถือ และ/หรือไม่ระบุช่ือผู้ ถือ มี และ/หรือ ไม่มีหลกัประกัน มี 
และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและประเภทไถ่ถอน
เมื่อเลกิกิจการ (Perpetual Debentures) และ/หรือประเภทก าหนดระยะเวลา ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บั
ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ 

 
วงเงิน จ านวนหุ้นกู้ที่จะออกมีมลูคา่ไมเ่กิน 75,000 ล้านบาท (เจ็ดหมื่นห้าพนัล้านบาท) โดยจะออก

เสนอขายครัง้เดียวหรือหลายคราวก็ได้ และเมื่อรวมกบัมลูคา่ของหุ้นกู้ที่ได้มีการอนมุตัิไว้เดิม
จ านวน 75,000 ล้านบาทแล้ว มลูค่าวงเงินของการออกหุ้นกู้ รวมกนั มีมลูค่าไมเ่กิน 150,000 
ล้านบาท 

 
สกลุเงิน เสนอขายในสกลุบาท และ/หรือ ในสกลุเงินอื่น 
 
อตัราดอกเบีย้ ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ 
 
อายขุองหุ้นกู้  ไม่เกิน 20 ปี นบัจากวนัที่ออกหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ ซึ่งกรณีนีไ้มร่วมหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลกิ

บริษัท (Perpetual Debentures) ส าหรับกรณีที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อ
เลิกบริษัท (Perpetual Debentures) จะไม่มีวันหมดอายุ ทัง้นี ้อยู่ภายใต้ข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและ/หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

 



 
                                                    บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 52 

 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด ผู้ ถือหุ้นกู้  และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบก าหนด ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับ
เง่ือนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแตล่ะครัง้ 

 
การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายแก่

นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ เสนอขายแก่นักลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ ลงทุน
สถาบนัในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนัในต่างประเทศ โดยให้เป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ กฏระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและมีผลใช้บงัคบัใน
ขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้  

 
เง่ือนไขพิเศษ ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือช าระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกไว้แล้วข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้

ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ภายใต้เง่ือนไขและวงเงิน (Revolving basis) ที่ได้ขออนุมตัิไว้ ทัง้นี ้
เมื่อรวมกบัหุ้นกู้อื่นๆ จะต้องมีจ านวนเงินสงูสดุไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุม    
ผู้ ถือหุ้น 

 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัทฯ  และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้มีอ านาจในการก าหนดเง่ือนไข และ
รายละเอียดต่างๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  เช่น การก าหนด
ช่ือหุ้นกู้  จ านวนเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ ประเภทหุ้นกู้  หลกัประกนั (ถ้ามี) ราคาเสนอขาย
ต่อหน่วย ข้อก าหนด อายุของหุ้นกู้  ระยะเวลาการไถ่ถอน สิทธิการไถ่ถอนก่อนครบก าหนด 
อัตราดอกเบีย้ วิธีการช าระคืนหุ้ นกู้  วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น 
ตลอดจนด าเนินการขึน้ทะเบียนหุ้นกู้กบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย หรือ ตลาดรองอื่น และ
มีอ านาจในการแต่งตัง้ ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้ จัดจ าหน่ายหุ้นกู้  หน่วยงานการจัดอนัดบั
เครดิต ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้  ตวัแทนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือ 
ที่ปรึกษาอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ บคุคลอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  อีกทัง้มี
อ านาจลงนามในเอกสาร และสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน ติดตอ่ ให้ข้อมลู ด าเนินการ
ยื่นเอกสารตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ หนว่ยงาน
ที่เก่ียวข้อง และด าเนินการอื่นใดตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกหุ้นกู้  
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เอกสารแนบ 9 
การแต่งตัง้ผู้รับมอบฉันทะ รายช่ือกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอช่ือ
ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถอืหุ้น 
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เอกสารแนบ 9 
 

การแต่งตัง้ผู้รับมอบฉันทะ และรายช่ือกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้
ถือหุ้น 
 

 บริษัทได้กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี  1/2562 ณ  ห้องฉตัรา บอลรูม  โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ เลขท่ี 
991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย ในวนัพธุท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. เพ่ือ
พิจารณาระเบียบวาระตา่งๆ รายละเอียดตามท่ีได้แสดงไว้ในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

 บริษัทขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ตามวนัเวลาดงักลา่ว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชมุ
ได้ ท่านสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอืน่ หรือบคุคลใดบคุคลหนึง่ดงัต่อไปนี ้
 
 

1.  นายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการอสิระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหารความเส่ียง 

  อาย ุ59 ปี 
  อยู่บ้านเลขท่ี 22 ซอยรามคําแหง 14 ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก      

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240   
 
2. นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยัง่ยืนและการ

บริหารความเสี่ยง 
   อาย ุ76 ปี 
  อยู่บ้านเลขท่ี 80 ซอยสขุมุวิท 39 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ         

เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110   
 
2.  ดร.ศิริ การเจริญดี กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณา

ค่าตอบแทนและกํากับดแูลกิจการ 
  อาย ุ70 ปี 
  อยู่บ้านเลขท่ี 44/2 หมู ่ 6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 

10160 
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เอกสารแนบ 10 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.  
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เอกสารแนบ 10 
(ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)  

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
 

  เขียนที่....................................................................... 
วนัท่ี.............เดือน..............................พ.ศ................. 

(1) ข้าพเจ้า...........................................................................................สญัชาติ.......................................................... 
อยูบ้่านเลขที่......................................ถนน.....................................ตําบล/แขวง..................................................................... 
อําเภอ/เขต......................................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย์.................................................................... 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม.......................................หุ้น   
และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................เสียง ดงันี ้

 หุ้นสามญั.....................................หุ้น       ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั................................เสียง 
(3)  ขอมอบฉนัทะให้ 

 (1).............................................................................................................................อายุ..................ปี                  
อยูบ้่านเลขท่ี......................................ถนน........................................ตําบล/แขวง.................................................................. 
อําเภอ/เขต........................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย์.........................................................หรือ 

 (2).............................................................................................................................อายุ..................ปี                     
อยูบ้่านเลขท่ี......................................ถนน........................................ตําบล/แขวง.................................................................. 
อําเภอ/เขต........................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย์.........................................................หรือ 

(3).............................................................................................................................อายุ.................ปี                   
อยูบ้่านเลขท่ี......................................ถนน........................................ตําบล/แขวง.................................................................. 
อําเภอ/เขต........................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย์................................................................ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท ครัง้ท่ี 1/2562 ในวนัพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ เลขที่ 991/9 
ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 

      ลงช่ือ .................................................... ผู้มอบฉนัทะ 
   (...................................................) 

 
ลงชื่อ ............................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

  (...................................................) 
 

ลงชื่อ ............................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
  (...................................................) 
 

ลงชื่อ ............................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
  (...................................................) 

หมายเหตุ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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เอกสารแนบ 11 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
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เอกสารแนบ 11 

(ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)                  

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น _______________ 

เขียนท่ี ............................................................... 
                                                              วนัท่ี ........... เดือน......................พ.ศ................... 

(1)  ข้าพเจ้า ............................................................................................................... สญัชาติ.................................. 

อยู่บ้านเลขท่ี .....................................ถนน ..........................................ตําบล/แขวง................................................... 

อําเภอ/เขต ......................................................... จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย์ ............................  
(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม......................หุ้น 

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั ...............................................เสยีง ดงันี ้
             หุ้นสามญั...............................หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั .........................................เสยีง ดงันี ้                               
 (3)  ขอมอบฉนัทะให้ 

 (1) .................................................................................................................. อาย ุ.................................. ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี .....................................ถนน ..........................................ตําบล/แขวง................................................... 

อําเภอ/เขต ...................................... จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย์ ............................หรือ  

 (2) ................................................................................................................... อาย ุ................................. ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี .....................................ถนน ...........................................ตําบล/แขวง................................................... 
อําเภอ/เขต ...................................... จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย์ ............................หรือ  

 (3) ................................................................................................................... อาย ุ................................ ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี .....................................ถนน ...........................................ตําบล/แขวง................................................... 
อําเภอ/เขต ...................................... จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย์ ................................................  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน  

การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 ซึง่จดัขึน้ในวนัพธุท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฉตัรา 
บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้เลขท่ี 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือจะพงึ

เล่ือนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอืน่ด้วย 
(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี ้

  วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 

    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย         งดออกเสียง   

  วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2561  
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  วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติังบดลุและงบกําไรขาดทนุสําหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
          เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย         งดออกเสียง 

  วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 
   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

          เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย         งดออกเสียง 

  วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

    (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  5.1   นายอมิต โลเฮีย 

          เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย         งดออกเสียง 

  5.2   นายอาลก โลเฮีย 
          เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย         งดออกเสียง 

  5.3   นายศรี ปรากาซ โลเฮีย 

          เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย         งดออกเสียง 
  5.4  นางสจิุตรา โลเฮีย 
          เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย         งดออกเสียง 

  5.5  นายซนัเจย์ อาฮจูา 
          เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย         งดออกเสียง 
  วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัเพิม่จํานวนกรรมการ และเลือกตัง้กรรมการเข้าใหม่ 

    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

    (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  6.1   นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 

          เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย         งดออกเสียง 
  6.2   นายยาโชวาดนั โลเฮีย 

          เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย         งดออกเสียง 

 วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุติัการจ่ายคา่ตอบแทนให้กบักรรมการประจําปี 2562 
   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

          เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย         งดออกเสียง 
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  วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2562 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
          เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย         งดออกเสียง 

  วาระท่ี 9 พิจารณาอนมุติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพ่ิมเติมจํานวนไม่เกิน 75,000 ล้านบาท 
   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

          เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย         งดออกเสียง 

  วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
          เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย         งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนน

เสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชมุ มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ

เพ่ิมเติมข้อเท็จ จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุ
ไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 
ลงช่ือ........................................................ผู้มอบฉนัทะ 
        (.......................................................)  

 

ลงช่ือ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                   (.......................................................) 

 
ลงช่ือ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                   (.......................................................) 

 
ลงช่ือ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                   (.......................................................) 

หมายเหตุ 1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 2.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน)  

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) ในวนัพธุท่ี 24 
เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฉตัรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้ กรุงเทพ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1         

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
------------------------------------------------------------------------- 

  วาระที่                    เร่ือง            

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 

  วาระที่                    เร่ือง           
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
  วาระที่                    เร่ือง           
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
  วาระที่                    เร่ือง           

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจําตอ่หนงัสือมอบฉนัทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้มอบฉนัทะ 
        (.......................................................)  

 

ลงช่ือ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                   (.......................................................) 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                   (.......................................................) 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                   (.......................................................) 



 
 

 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
เอกสารแนบ 12 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
(สาํหรับผู้ถอืหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น) 
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เอกสารแนบ 12 
 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Affixed Stamp Duty Baht 20) 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(สาํหรับผู้ถอืหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น) 
Proxy Form C. 

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 
----------------------------- 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น เขียนท่ี ........................................................................... 
Shareholders register no. Written at 
  

วนัท่ี ............ เดือน ............................... พ.ศ. …………..  
 Date           Month      Year 
 

(1)   ข้าพเจ้า .........................................................................................................................................................................................................  
            I/We         
สํานกังานตัง้อยูเ่ลขท่ี ......................................... ถนน……………………..……………………. ตําบล/แขวง .................................................................  
residing at           Road              Tambol/Khwaeng                     
อําเภอ/เขต ............................................................. จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย์ …………………………………...……. 
Amphur/Khet                                                          Province                   Postal Code 
      
ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้กบั ................................................................................................................................................. 
As being the custodian of 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Indorama Ventures Public Company Limited (“Company”) 
            โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม    หุ้น      และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง  ดงันี ้ 
            holding the total amount of   shares and have the right to vote equal to                  votes as follows: 

□ หุ้นสามญั     หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง  
      ordinary share     shares  and have the right to vote equal to   votes 

 
(2)  ขอมอบฉนัทะให้ (1) ...................................................................................................  อาย ุ................ ปี อยูบ้่านเลขท่ี ............................. 

Hereby appoint                           age        years, residing at 
ถนน ............................................................ ตําบล/แขวง ............................................................ อําเภอ/เขต ............................................................ 
Road     Tambol/Khwaeng                   Amphur/Khet                   
จงัหวดั .................................................................รหสัไปรษณีย์ ................................................................... หรือ 
Province              Postal Code                               or 
 

(2) ....................................................................................................  อาย ุ................ ปี อยูบ้่านเลขท่ี ..............................                        
                               age        years, residing at 

ถนน ............................................................ ตําบล/แขวง ............................................................ อําเภอ/เขต ............................................................ 
Road     Tambol/Khwaeng                   Amphur/Khet                   
จงัหวดั .................................................................รหสัไปรษณีย์ ................................................................... หรือ 
Province              Postal Code                               or 

(3) ....................................................................................................  อาย ุ................ ปี อยูบ้่านเลขท่ี ..............................                        
                              age        years, residing at 

ถนน ............................................................ ตําบล/แขวง ............................................................ อําเภอ/เขต ............................................................ 
Road     Tambol/Khwaeng                   Amphur/Khet                   
จงัหวดั .................................................................รหสัไปรษณีย์ ...................................................................  
Province              Postal Code                                
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 ในวนัพธุท่ี 
24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฉตัรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
ประเทศไทย หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 
as only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2019 
on Wednesday 24th April 2019 at 2.00 p.m. at Chadra Ballroom, Siam Kempinski Hotel Bangkok, No.991/9, Rama 1 Road, Pathumwan, 
Bangkok 10330, Thailand or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows: 
  □ มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

      Grant partial the total amount of shares holding and entitled to vote 
 □ มอบฉนัทะบางสว่น คือ 
      Grant partial shares of 

   □ หุ้นสามญั .................................... หุ้น         มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ............................................ เสียง 
             ordinary share                           shares  and have the right to vote equal to                       votes 

 
  รวมสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด ..................................................... เสียง 
  Total voting right                                                                                   vote (s) 
 
(4)    ข้าพเจ้ามอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows: 

 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2561 
Agenda Item 1  To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2018 

dated 26th April 2018 
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

                     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 □ เหน็ด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
  

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 
Agenda Item 2  To acknowledge the report on the Company’s operational results for the year 2018  

 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
Agenda Item 3  To consider and approve the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31st 

December 2018 
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

                     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 □ เหน็ด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)  
 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 
Agenda Item 4  To consider and approve the dividend payment from the Company’s 2018 operating results  

 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
                    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 □ เหน็ด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)  
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
Agenda Item 5 To consider and approve the re-election of directors who retire by rotation  

 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
                     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:     

5.1 นายอมิต โลเฮีย 
Mr. Amit Lohia 

  □ เหน็ด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        

5.2 นายอาลก โลเฮีย 
Mr. Aloke Lohia 

  □ เหน็ด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        

5.3 นายศรี ปรากาซ โลเฮีย 
Mr. Sri Prakash Lohia  

  □ เหน็ด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        

5.4 นางสจุิตรา โลเฮีย 
Mrs. Suchitra Lohia  

  □ เหน็ด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)  

5.5 นายซนัเจย์ อาฮจูา 
Mr. Sanjay Ahuja  

  □ เหน็ด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)      
 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติเพิ่มจาํนวนกรรมการ และเลือกตัง้กรรมการเข้าใหม่ 
Agenda Item 6 To consider and approve the increase in number of the Board of Directors and the appointment 

of new directors  
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

                     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  
6.1 นายเทวนิทร์ วงศ์วานิช  

Mr. Tevin Vongvanich  
  □ เหน็ด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
6.2 นายยาโชวาดนั โลเฮีย  

Mr. Yashovardhan Lohia   
  □ เหน็ด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจาํปี 2562 
Agenda Item 7  To consider and approve the remuneration of Directors for the Year 2019 

 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
                    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □ เหน็ด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)  
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วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 
Agenda Item 8  To consider and appoint the Company’s Auditor and Fix the Audit Fee for the Year 2019 

 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
                    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □ เหน็ด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)  
 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเตมิจาํนวนไม่เกิน 75,000 ล้านบาท 
Agenda Item 9  To consider and approve the issuance and offering of Debentures in an additional amount not 

exceeding Baht 75 Billion 
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

                    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  □ เหน็ด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)  
 

วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item 10 Any other businesses (if any) 

 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
                    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □ เหน็ด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)      
 
(5)   การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมใ่ชเ่ป็น
การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a 
shareholder.  
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the 
proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือน
วา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 Any business carried on by the proxy holder in the said meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy 
form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.  

 
  ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
                                        ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                               ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                               ( ............................................................ ) 

 
ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

                               ( ............................................................ ) 
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หมายเหต ุ/ Remarks  
 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
The Proxy Form C. only use for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a 
custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only. 

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are: 

(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder  

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
Letter of certification to certify that the Proxy Form have a permit to act as a custodian. 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจํานวน
หุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the 
number of shares to many proxies for splitting votes.  

4. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเตมิได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ค. ตามแบบ 

 In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by the Shareholder in 
the Supplemental Proxy Form as enclosed. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Supplemental Proxy Form C 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Indorama Ventures Public Company Limited. 

 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 ในวนัพธุท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฉตัรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ 
เลขท่ี 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

For the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2019 on Wednesday 24th April 2019 at 02.00 p.m. at Chadra 
Ballroom, Siam Kempinski Hotel Bangkok, 991/9 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand or such other date, time and place as the 
meeting may be adjourned. 

---------------------------- 
 

วาระที่............. …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item ..  …………………………………………………………………………………………………………………... 

  
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

                    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  □ เหน็ด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
 

วาระที่............. …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item ..  …………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

                    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  □ เหน็ด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
 

วาระที่............. …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item ..  …………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

                    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  □ เหน็ด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
 

      วาระที่............. …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item ..  …………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

                   (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  □ เหน็ด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
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      วาระที่............. …………………………………………………………………………………………………………………... 

Agenda Item ..  …………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

                    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  □ เหน็ด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจําตอ่หนงัสือมอบฉนัทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 
 

   ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
        ( ............................................................ ) 
 

   ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
        ( ............................................................ ) 

 
   ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

         ( ............................................................ ) 
  

   ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
         ( ............................................................ ) 
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เอกสารแนบ 13 
คาํชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานเพื่อเข้า

ร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                    บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) 

หน้า 66 

 

เอกสารแนบ 13  
 

 คาํชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และแสดงหลักฐานเพื่อสทิธิในการเข้าร่วมประชุม 
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
วธีิการมอบฉันทะ 
 

บริษัทได้จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. (ตามเอกสารแนบ 10) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามเอกสารแนบ 
11) และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. (ตามเอกสารแนบ 12) เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง สามารถ
พิจารณาได้ว่าจะมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืน หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งตามท่ีบริษัทได้เสนอช่ือไว้ ซึง่มี
รายช่ือกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นเลือกเพ่ือมอบฉันทะปรากฎตามเอกสารแนบ 9 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถ
แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซบัซ้อน หนงัสือ
มอบฉันทะแบบ ข.  และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ ลงทุน
ตา่งประเทศ  และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัท ผู้ ถือ
หุ้นสามารถพิมพ์เอกสารได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.indoramaventures.com ภายใต้หวัข้อ นกัลงทนุสมัพนัธ์ » ข้อมลู
สําหรับผู้ ถือหุ้น » ข้อมลูการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชมุประมาณ 1 ชัว่โมงคร่ึงก่อนการ
ประชมุ โดยจะเร่ิมเปิดรับการลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี ้
กรุงเทพ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย ตามที่ได้แนบแผนที่สถานที่จดั
ประชมุตามเอกสารแนบ 15 มาพร้อมนี ้
 
หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุโปรดแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ณ จดุรับลงทะเบยีนก่อนเข้าร่วมประชมุ  
 
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
 
1. กรณีผู้ถอืหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 ใบลงทะเบียนท่ีมีบาร์โค้ด ซึง่แนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุ 
 บตัรประจําตวัประชาชนหรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวต่างชาติ) 

 
2. กรณีทีมี่การมอบฉันทะ 
 ใบลงทะเบียนท่ีมีบาร์โค้ด ซึง่แนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุ 
 หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษัทจดัส่งให้พร้อมหนงัสือเชิญประชมุนี ้พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 



 
                                                    บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) 

หน้า 67 

 

 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน สําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวต่างชาติ) 
ของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีรับรองสําเนาถกูต้อง 

 
ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิตบิุคคล 
 
1. กรณีกรรมการผู้มีอาํนาจลงนามมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 ใบลงทะเบียนท่ีมีบาร์โค้ด ซึง่แนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุ 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวตา่งชาติ) ท่ีรับรองสําเนาถกูต้อง 
 สําเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ท่ีรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 

 
2. กรณีทีมี่การมอบฉันทะ 
 ใบลงทะเบียนท่ีมีบาร์โค้ด ซึง่แนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุ 
 หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษัทจดัส่งให้พร้อมหนงัสือเชิญประชมุนี ้พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวตา่งชาติ) ของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 
 สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือ สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียน

ตา่งประเทศ) ท่ีรับรองสําเนาถกูต้อง 
 
หมายเหต ุ  บริษัทจะใช้ระบบอิเล็คทรอนิกส์ ในการลงทะเบียนและการนบัคะแนนเสียง สําหรบัแต่ละวาระ/วาระย่อยจะจดั

ให้มีบตัรลงคะแนนเสียงแยกออกจากกนั เมื่อทกุวาระได้มีการอภิปรายและลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว บตัร
ลงคะแนนเสียงจะถูกรวบรวม และแจ้งผลการนบัคะแนนเสียง ส่วนขัน้ตอนการลงคะแนนเสียงจะอธิบายให้
ทราบเมือ่เร่ิมการประชมุ 

 



       
 
 

                                                    บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 14 
ข้อบงัคับบริษัท และพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) 
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เอกสารแนบ  14 

ข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น) 

 

ข้อบังคับบริษัท 

ข้อ 12 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทัง้หมดนัน้ ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้ มี
คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบคุคลอื่น ที่มีสภาพ
อย่างเดียวกัน และดําเนินธุรกิจอนัเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้ 

ในการดําเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที ่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท 

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชกัช้า ในกรณีท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สญัญาใดๆ ท่ีบริษัททําขึน้ระหว่างรอบปีบญัชี หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ ในบริษัทและบริษัทในเครือโดยระบุ
จํานวนทัง้หมดท่ีเพิม่ขึน้หรือลดลงในระหวา่งรอบปีบญัชี 

ข้อ 14 ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 

                        กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลาก
กันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง
กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ 

ข้อ 15 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี ย้ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 
2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ โดยอาจกําหนดค่าตอบแทนเป็นจํานวนแน่นอน
หรือวางเป็นหลักเกณฑ์  และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการอื่น ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็น
กรรมการในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

ข้อ 25 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 เดือนนับแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 
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 ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย
ได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใด
ก็ได้ แต่ต้องระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วนั นับแต่วนัท่ีได้รับหนังสือ
จากผู้ ถือหุ้น 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลาย
ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 
45 (สี่สิบห้า) วนั นบัแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชมุผู้
ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มี
การประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใดจํานวนผู้ ถือ
หุ้ นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 28 ผู้ ถือหุ้ นตามวรรคส่ีต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 26 ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบ ุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบวุ่าเป็นเร่ือง
ที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว
และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาคําบอกกล่าว
นดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกวา่ 3 วนั ก่อนวนัประชมุ 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชมุได้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดั
อ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร 

ข้อ 27 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บคุคลอื่นเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชมุ
ก็ได้ หนงัสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตาม
แบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 

หนงัสือมอบฉันทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ ท่ีประธานกําหนด ณ ท่ีประชมุก่อนผู้ รับ
มอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

ข้อ 28 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้ นทัง้หมด และต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมงจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้น
ร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใชเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้อง 

ขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการ
ประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
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ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการมิได้มาเข้า
ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได้ ก็ให้ท่ีประชมุเลือกตัง้ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งซึง่ได้
เข้าร่วมประชมุเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 29 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่สําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางส่วนท่ี
สําคญัการมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน
โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั  

(จ) การเพิม่หรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

ข้อ 30  กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชมุแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบ
ปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผ่านมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุสํารอง 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5)   พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(6) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน 

(7) กิจการอืน่ๆ 

ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท
เสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในการประชมุสามญัประจําปีเพ่ือพิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ
นี ้คณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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ข้อ 36 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขายขาดทนุสะสม
อยู่ห้ามมิให้แบง่เงินปันผล  

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิท่ีข้อบงัคบัระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละ
เท่าๆ กนั  

การจา่ยเงินปันผลต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตก่ารจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราว ในเม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลกําไร
สมควรพอที่จะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผล ให้กระทําภายใน 1 เดือน นับตัง้แต่วนัท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ใน
หนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบีย้แก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนัน้ได้กระทําภายใต้ระยะเวลาท่ี
กฎหมายกําหนด 

 บริษัทอาจจ่ายปันผลปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นโดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้ 

ข้อ 37 บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี 
หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจด
ทะเบียนของบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการจดัสรรเงินสํารอง
ประเภทอ่ืน ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร 

 

พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 

มาตรา 71 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้เลือกตัง้คณะกรรมการทัง้ชดุพร้อมกนัในคราวเดียว แต่
ให้คณะกรรมการชดุเดิมรักษาการในตําแหน่งเพ่ือดําเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าท่ีจําเป็น
จนกวา่คณะกรรมการชดุใหม่จะเข้ารับหน้าท่ี 

 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงัคบักรณีท่ีบริษัทมีข้อบงัคบักําหนดวิธีการเลือกกรรมการแตกต่างไปจากท่ี
กําหนดไว้ในมาตรา 70 ซึง่ในกรณีเช่นนัน้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามเป็นอตัราถ้า
จํานวนกรรมการที่จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ถ้าข้อบงัคบัมิได้
กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้
เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

 กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งตามมาตรานี ้อาจได้รับเลือกตัง้ใหม่ได้ 

มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคบัของ
บริษัท 
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 ในกรณีท่ีข้อบงัคับของบริษัทไม่ได้กําหนดไว้ การจ่ายค่าตอบทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุ 

มาตรา 101 ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้
ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุติั หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั ก่อนวนั
ประชมุ ทัง้นี ้ให้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุด้วย 

สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมตามวรรคหน่ึง ต้องอยู่ในท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
จงัหวดัใกล้เคียง เว้นแต่ข้อบงัคบัจะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา 102  ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น แตจ่ะมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้า
ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้   ในการนีใ้ห้นํามาตรา 33 วรรคสอง  วรรคส่ี และวรรคห้า และ
มาตรา 34 มาใช้บังคับโดยอนุโลมโดยในกรณีการมอบฉันทะให้ย่ืนหนังสือมอบฉันทะต่อประธาน
กรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกรรมการกําหนด 

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งในส่วนท่ีถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนัน้ มิให้ใช้บงัคบักบักรณีท่ีบริษัท
ได้ออกหุ้นบริุมสิทธิและกําหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามญั 

มาตรา 103   เว้นแต่พระราชบัญญัตินีจ้ะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้ น และผู้ รับมอบ
ฉันทะจากผู้ ถือหุ้ น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้ น
ทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จึงจะเป็น
องค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมงจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่
มาเข้าร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้
เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็น
การเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 ให้นดัประชมุใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงั
ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

มาตรา 104  ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งเป็น
ประธานในท่ีประชมุ 

มาตรา 105  ประธานในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น มีหน้าท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการ
ประชมุ ในการนีต้้องดําเนินการประชมุให้เป็นไปตามลําดบัระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ 
เว้นแต่ท่ีประชมุจะมีมติให้เปลี่ยนลําดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจํานวน
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
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 เม่ือท่ีประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
 จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากที่กําหนดไว้ในหนังสือนัด
ประชมุอีกก็ได้ 

 ในกรณีท่ีท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามลําดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเร่ืองท่ีผู้ ถือ
  หุ้ นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจําเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมกําหนด
  สถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชมุครัง้ตอ่ไป และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุระบ ุ
  สถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ทัง้นีใ้ห้
  โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพมิพ์ไม่น้อยกว่าสามวนัก่อนวนัประชมุด้วย  

มาตรา 107   เว้นแต่พระราชบญัญัตินีจ้ะบญัญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนน
เสียงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

(ข)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอืน่หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค)  การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญั 
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุ 

(3) ในกรณีท่ีบริษัทมีข้อบงัคบักําหนดไว้ว่า มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในเร่ืองใดต้องประกอบด้วยคะแนน
เสียงเกินจํานวนท่ีกําหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ก็ให้เป็นไปตามนัน้ 

มาตรา 108   ในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด ถ้าได้มีการนดัประชมุ หรือลงมติโดยไม่ปฏิบตัิตามหรือฝ่าฝืนข้อบงัคบัของ
บริษัท หรือบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญัตินี ้ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าหาคนหรือผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะร้องขอให้ศาลสัง่เพิกถอนมติในการประชมุ
ครัง้นัน้ก็ได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายในหน่ึงเดือนนบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุลงมติ  

ในกรณีท่ีศาลมีคําพิพากษาให้เพิกถอนมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทแจ้งไปยงัผู้ ถือหุ้น
ภายในหนึ่งเดือนนบัแตว่นัท่ีศาลมีคําพพิากษาถึงท่ีสดุ  

 มาตรา 112   คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบดุล และบญัชีกําไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท
  เสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปี เพ่ือพิจารณาอนมุติั  

งบดลุและบญัชีกําไรขาดทุนที่จดัทําตามวรรคหนึ่ง หรือจดัทําขึน้ในระหว่างรอบปีบญัชีเพ่ือนําเสนอต่อ
  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้ สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชี
  กําไรขาดทนุนัน้ให้เสร็จก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  
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มาตรา 115 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได้ ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

 เงินปันผลนัน้ให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบงัคบักําหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเร่ือง
หุ้นบริุมสิทธิ โดยการจา่ยเงินปันผลจะต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 เม่ือข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดให้ทําได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็น
ครัง้คราว เม่ือเห็นวา่บริษัทมีกําไรพอสมควรท่ีจะทําเช่นนัน้และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผลนัน้ให้กระทําภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ 
แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นกับให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ใน
หนงัสือพิมพ์ด้วย 

มาตรา 116   บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละห้าของกําไรสทุธิประจําปี
หักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจด
ทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้ต้องมีทนุสํารองมากกวา่นัน้ 

มาตรา 120 ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททกุ
ปี ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 
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เอกสารแนบ 15 
 

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2562 

ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ  

เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
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